แบบคำขอเปิ ดบัญชีซื้อขำยโลหะมีค่ำ
APPLICATION FOR A PRECIOUS METAL TRADING ACCOUNT
เลขที่บญั ชี / รหัสลูกค้า……………..……………………
วันที่............................................

1. รำยละเอียดเกีย่ วกับลูกค้ ำ
1.1 ลูกค้ าประเภทบุคคลธรรมดา
( ) นาย

( ) นาง

( ) นางสาว

( ) อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................

ชื่อ- นำมสกุล ไทย .........................................................................................................................................................
ชื่อ - นำมสกุล อังกฤษ ...................................................................................................................................................
วัน / เดือน / ปี เกิด ............................................................... อายุ........................... ปี เพศ..............................................
เชื้อชาติ........................................... สัญชาติ....................................................ศาสนา.....................................................
( ) บัตรประจาตัวประชาชน ( ) ข้าราชการ

( ) รัฐวิสาหกิจ (

) หนังสื อเดินทาง

เลขที่........................................... วันที่ออก..............................................วันที่หมดอายุ...................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี ..........................................................อีเมล์.................................................................................
โทรศัพท์มือถือ.............................................โทรศัพท์บา้ น ..........................................โทรสาร.......................................
ทีอ่ ยู่ตำมทะเบียนบ้ ำน เลขที่.........................หมูท่ ี่........อาคาร / หมู่บา้ น.......................ตรอก/ซอย...................................
ถนน....................................ตาบล/แขวง……………………………….อาเภอ/เขต…………………………..................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน เลขที่.....................หมู่ที่........อาคาร / หมู่บา้ น...........................ตรอก/ซอย................................................
ถนน..........................................ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวก ( ) ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน ( ) ที่อยูป่ ั จจุบนั
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กำรศึกษำสู งสุ ด ( ) ต่ากว่าปริ ญญาตรี

( ) ปริ ญญาตรี

( ) สู งกว่าปริ ญญาตรี

ข้ อมูลกำรทำงำน ( ) เจ้าของกิจการ ( ) รับราชการ ( ) รัฐวิสาหกิจ ( ) พนักงานบริ ษทั ( ) อื่นๆ…….…
ชื่อที่ทางาน.....................................................................ประเภทธุ รกิจ...........................................................................
ตาแหน่ง.......................................ฝ่ าย.............................อายุงาน......... เดือน...........ปี โทรศัพท์....................................
ทีอ่ ยู่ทที่ ำงำน เลขที่.....................หมู่ที่........อาคาร / หมู่บา้ น...........................ตรอก/ซอย................................................
ถนน..........................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................
รำยรับรวมต่ อเดือน ( ) น้อยกว่า 20,000 บาท ( ) 20,001 - 50,000 บาท

( ) 50,001 - 100,000 บาท

( ) 100,001 - 300,000 บาท ( ) 300,001 - 500,000 บาท ( ) มากกว่า 500,000 บาท

สถำนภำพกำรสมรส O โสด O สมรส O หย่าร้าง O หม้าย
ชื่อคู่สมรส..................................................................โทรศัพท์.........................................อาชีพ......................................
ที่ทางาน..............................................................................................รายรับต่อเดือน................................................บาท
บุคคลทีต่ ิดต่ อในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-นามสกุล.........................................................................................ความสัมพันธ์......................................................
เลขที่.................................หมู่ที่................อาคาร/หมู่บา้ น......................................................ซอย..................................
ถนน.......................................ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด...................................... รหัสไปรษณี ย.์ ...............................โทรศัพท์.................................................................
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1.2 ลูกค้ าประเภทนิติบคุ คล
 บริ ษทั จากัด  บริ ษทั มหาชน จากัด ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิ ติบุคคล
 กองทุน

 อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................

ชื่อนิติบุคคล……………………………………………………………………………...สัญชาติ......................................
เลขทะเบียนนิติบุคคล................................................เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีนิติบุคคล .......................................................
ประเภทธุ รกิจ........................................................................................................................................................................
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม………………………………………………………………………………………………….
ทีอ่ ยู่สำนักงำนตำมทีป่ รำกฏในหนังสื อรับรอง
เลขที่......................หมู่ที่..................อาคาร/หมู่บา้ น..............................................ตรอก/ซอย...............................................
ถนน...........................................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................โทรศัพท์......................................................................
รายชื่อกรรมการและ/หรื อผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล
1.ชื่อ ............................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน........................................................
2.ชื่อ ............................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน.........................................................
3.ชื่อ ............................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน.........................................................
4.ชื่อ ............................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน.........................................................
5.ชื่อ ............................................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................
เงื่อนไขการลงลายมือ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
โปรดระบุผ้ ถู ือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ ว
1. ชื่อ.........................................................................................................................ถือหุ น้ ร้อยละ...........................
2. ชื่อ.........................................................................................................................ถือหุ น้ ร้อยละ............................
3. ชื่อ........................................................................................................................ถือหุ น้ ร้อยละ.............................

รำยรับรวมต่ อเดือน ( ) น้อยกว่า 200,000 บาท

( ) 200,001 - 500,000 บาท ( ) 500,001 – 1,000,000 บาท

( ) 1,000,001 – 3,000,000 บาท ( ) 3,000,001 – 5,000,000 บาท ( ) มากกว่า 5,000,000 บาท
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ลูกค้ าประเภทบุคคล และนิติบุคคล
2. ประสบกำรณ์ ในกำรลงทุน หรือควำมเข้ ำใจในกำรซื้อขำยโลหะมีค่ำ
( ) เคยลงทุนในทองคา

( ) ไม่เกิน 1 ปี

( ) 1 - 3 ปี

( ) มากกว่า 3 ปี

( ) ได้รับการอบรมความรู้เพื่อการลงทุนในโลหะมีค่า จัดโดย.........................................................................................
( ) อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................................................................................................................................
2.1 สถำบันกำรเงินทีเ่ คยติดต่ อ..........................................................................................................ระยะเวลา..................ปี
ประเภทบัญชี............................................................................................... วงเงินที่ได้รับ..............................................บาท
สถาบันการเงินที่ติดต่อ ชื่อ.................................................ประเภทบัญชี.................................เลขที่บญั ชี.............................
ลักษณะการลงทุน
2.2 ผู้แนะนำ

( ) ระยะสั้น

( ) ระยะกลาง

( ) ติดต่อมาที่บริ ษทั โดยตรง

( ) ระยะยาว ( ) อื่นๆ..........................................

( ) เจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อ

( ) ลูกค้าบริ ษทั แนะนา

( ) Website ( ) อื่นๆ โปรดระบุ........................................................
3.เงื่อนไขกำรรับจ่ ำยเงินกับบริษัท
O หักเงิน /ฝากเงิน บัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ในนามข้าพเจ้า
ธนาคาร...........................................................สาขา..............................ประเภทบัญชี O กระแสรายวัน O ออมทรัพย์
เลขที่บญั ชี.......................................................................
O วิธีอื่น ๆ................................................................................................................................................

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายเงินตามอัตราที่ธนาคารเรี ยกเก็บ
ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลรายละเอียดข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจ
และรับทราบ ถึงกฎหมาย และ/หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/ หรื อข้อกาหนดและ/หรื อวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั
ในการซื้ อขายโลหะมีค่า โดยละเอียดแล้ว และข้าพเจ้ายินยอมให้บริ ษทั ตรวจสอบและเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า
กับหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
(ประทับตรานิติบุคคล)

ลงชื่อ…...............................................................................ลูกค้า
(.............................................................)
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สั ญญำซื้อขำยโลหะมีค่ำ
ทาที่ บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จากัด
255-257 อาคารฮัว่ เซ่งเฮง 2 ชั้น 6
ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์ กรุ งเทพมหานคร 10100
สัญญาเลขที่.........................
วันที่...............................................
สัญญานี้ทาขึ้นระหว่าง ........................................................................ ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ จะเรี ยกว่า “ลูกค้า”
ฝ่ ายหนึ่ง กับ บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จากัด ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้จะเรี ยกว่า “บริ ษทั ” อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ ายตกลงทาสัญญาซื้ อขายโลหะมีค่า โดยมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. คำจำกัดควำม
เว้นแต่จะมีขอ้ ความแสดงโดยชัดแจ้งให้หมายความเป็ นอย่างอื่นในสัญญานี้ คาว่า
“โลหะมีค่ำ”
หมายถึง
สิ นค้าดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี และเงื่อนไขที่ลูกค้าตกลงไว้กบั บริ ษทั
1) ทองคาแท่งมาตรฐานทองคาบริ สุทธิ์ 99.99% ภายใต้
มาตรฐานสากล LBMA (London Bullion Market Association)
และหรื อตามเงื่อนไขหรื อมาตรฐานที่บริ ษทั กาหนด
2) ทองคาแท่ง 96.5% ทองคาแท่งมาตรฐานทองคาบริ สุทธิ์ 96.5%
ภายใต้เครื่ องหมายการค้า และ/หรื อ ชื่ อและ/หรื อสัญลักษณ์ของ
บริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ในเครื อ และ/หรื อสาขา และหรื อ ห้างขาย
ทอง ในเครื อฮัว่ เซ่งเฮง
3) เม็ดเงินความบริ สุทธิ์ 99.99% มาตรฐาน LBMA (London Bullion
Market Association) และ/หรื อตามเงื่ อนไขหรื อมาตรฐานที่
บริ ษทั กาหนด
4) โลหะมีค่าประเภทอื่นที่ลูกค้าตกลงซื้ อขายกับบริ ษทั
“หลักประกัน” หมายถึง
ทรัพย์สินใดๆ ที่บริ ษทั กาหนดและเรี ยกเก็บจากลูกค้าเพื่อวางเป็ นประกัน
ในการซื้ อขายสิ นค้า ในอัตราหรื อมูลค่าตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ ข้อกาหนด
ของบริ ษทั ที่มีผลใช้บงั คับ ณ ขณะทาสัญญาฉบับนี้ และหรื อที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต จานวนหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั
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“เบีย้ ปรับ”

หมายถึง

จะมีผลต่อการพิจารณาอนุ มตั ิวงเงินในการซื้ อขายโลหะมีค่าในบัญชี ของ
ลูกค้า
เบี้ยปรับกรณี ลูกค้าผิดนัดหรื อผิดสัญญา ซึ่ งอัตราเบี้ยปรับจะเป็ นไปตาม
ประกาศของบริ ษทั ทั้งที่มีผลบังคับขณะที่ทาสัญญา และหรื อตามอัตราที่
จะได้มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงต่อไปในอนาคต และมีผลใช้บงั คับทันที
ตามวันเวลาที่บริ ษทั กาหนด

ข้ อ 2. กำรเปิ ดบัญชี และกำรซื้อขำยโลหะมีค่ำ
2.1 ลู กค้าตกลงเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายโลหะมี ค่า เพื่อทาการซื้ อขายโลหะมีค่ากับบริ ษทั และบริ ษทั ตกลงเปิ ด
บัญชีซ้ื อขายโลหะมีค่าตามวงเงินซื้ อขาย โดยไม่เกินจานวนมูลค่าของโลหะมีค่าที่บริ ษทั อนุ มตั ิให้กบั ลูกค้า และลูกค้า
ตกลงยอมรับเงื่ อนไขและปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของสัญญานี้ และหรื อเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดใดๆ ของบริ ษทั และ
หรื อ กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องโดยเคร่ งครัด ทั้งนี้ ลูกค้ ำได้ รับทรำบถึงควำมเสี่ ยง และควำมผันผวนขึ้นลงของรำคำที่
เกีย่ วข้ องกับกำรซื้อขำยโลหะมีค่ำเป็ นอย่ำงดีแล้ว
2.2 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้ อขายโลหะมีค่าตามสัญญานี้ เป็ นการซื้ อขายโลหะมีค่าที่มีความบริ สุทธิ์ ตรงตาม
ปริ มาณ น้ าหนัก เปอร์ เซ็นต์ และคุณภาพของโลหะมีค่า ตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั กาหนดไว้เท่านั้น
2.3 ในการสั่งซื้ อขายโลหะมีค่า ลูกค้าได้ทาความเข้าใจเป็ นอย่างดีและรอบคอบแล้วถึงประเภทคาสั่งซื้ อ
และหรื อคาสั่งขายโลหะมีค่า และลูกค้าตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและหรื อประกาศที่บริ ษทั กาหนดทั้งที่มีอยูก่ ่อนและ
ในขณะทาสัญญานี้ และที่จะมีการประกาศแก้ไข เปลี่ยนแลง และหรื อเพิ่มเติมในภายหน้า ทั้งนี้ ลูกค้าและหรื อบุคคล
ที่ได้รับมอบอานาจจากลูกค้าเท่านั้นที่ จะเป็ นผูต้ ิดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อทาคาสั่งซื้ อขายตามแบบที่บริ ษทั
กาหนด
ในการทาคาสั่งซื้ อขายโลหะมีค่านั้น ลูกค้าและหรื อบุคคลที่ได้รับมอบอานาจของลูกค้า ต้องทาคาสั่ง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อทาคาสั่งทางวาจา หรื อส่ งคาสั่งผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อทางเครื่ องมือสื่ อสารอื่นๆ เช่น
โทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรสาร ไปรษณี ย ์ หรื อวิธีการอื่นๆ ตามที่จะมีข้ ึนต่อไปในอนาคตภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้กบั
บริ ษทั โดยคาสั่งดังกล่าวถือเป็ นคาสั่งโดยชอบของลูกค้า และลูกค้าตกลงยอมรับผลของคาสั่งที่ได้กระทาโดยผูร้ ับ
มอบอานาจเสมือนหนึ่งว่าลูกค้าได้ทาคาสั่งนั้นด้วยตนเองทุกประการ
2.4 ในการสั่งซื้ อขายโลหะมี ค่า ลูกค้ายอมรั บว่าเป็ นการสั่งซื้ อขายโลหะมี ค่าตามจานวนและราคาที่
ต้องการซื้ อหรื อขายเท่านั้น โดยจะไม่มีการกาหนดหรื อระบุโดยเฉพาะเจาะจงว่าเป็ นการซื้ อจากหรื อขายให้แก่ผใู ้ ด
และลูกค้าตกลงชาระค่าธรรมเนียม ค่ากาเหน็จ ค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกรรมการ
ซื้ อขายโลหะมีค่าให้กบั บริ ษทั ตามอัตราและระยะเวลาและวิธีการที่บริ ษทั กาหนด
2.5 ในการซื้ อขายโลหะมี ค่า ลูกค้าตกลงให้บริ ษทั ทาการซื้ อขายโลหะมีค่ากับลูกค้าในฐานะที่เป็ น
คู่สัญญากันได้ โดยถือเอาสัญญาฉบับนี้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรของการแสดงความยินยอมในการเข้าเป็ นคู่สัญญาของ
บริ ษทั และไม่วา่ กรณี ใดๆ ลูกค้าจะไม่ยกเลิกการให้ความยินยอมข้างต้น
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2.6 ลูกค้ายอมรับว่าคาสั่งซื้ อขายโลหะมีคา่ ในแต่ละรายการนั้น หากบริ ษทั สามารถ หรื อไม่สามารถซื้ อขาย
โลหะมี ค่าได้ตามคาสั่งของลู กค้าเองไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ลู กค้าตกลงว่า บริ ษทั ไม่มีหน้าที่ หรื อข้อผูกมัดที่
จะต้องแจ้งหรื อยืนยันรายการที่เกิดจากคาสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าของลูกค้าแต่อย่างใด บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะแจ้งหรื อยืนยัน
รายการที่เกิดจากคาสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าของลูกค้าตามวิธีการและระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนดหรื อไม่ก็ได้ โดยให้ถือ
เป็ นหน้าที่ของลูกค้าในการตอบรับ ยืนยัน และตรวจสอบผลของคาสั่งซื้ อขายโลหะมีค่า รวมทั้งจานวน และราคาของ
โลหะมีค่าทุกรายการภายในวันที่มีคาสั่ง โดยวิธีการต่างๆ ไม่วา่ จะทาด้วยวาจา ลายลักษณ์อกั ษร ระบบอินเทอร์ เน็ต
สื่ อใดๆ หรื อตามวิธีการที่บริ ษทั จะได้กาหนดขึ้นต่อไปในอนาคต
ในกรณี ที่ลูก ค้า เห็ นว่า รายการซื้ อขายโลหะมี ค่ าในบัญชี ของลู กค้ารายการใดมี ขอ้ ผิดพลาดหรื อไม่
ถูกต้อง ให้ถือเป็ นหน้าที่ของลูกค้าในการคัดค้านผลการซื้ อขายโลหะมีค่า โดยทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในวันที่ได้
มีคาสั่ง ในกรณี ที่ลูกค้ามิได้มีการโต้แย้งถึงความถูกต้องของคาสั่ง และแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายในวันที่ได้มีคาสั่งแล้ว
ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยอมรับคาสั่งซื้ อขายโลหะมีค่านั้นๆ เป็ นการซื้ อขายที่ถูกต้องแท้จริ ง และมีผลสมบูรณ์ผกู พันโดย
ไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆทั้งสิ้ น
2.7 ลูกค้ายอมรับและทราบดี ว่า คาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายโลหะมี ค่านั้น มี ผลผูกพันลู กค้านับตั้งแต่เวลาที่
ลูกค้าได้ออกคาสั่งหรื อถือว่าได้ออกคาสั่ง ในกรณี ที่บริ ษทั ไม่สามารถดาเนินการซื้ อขายโลหะมีค่าตามคาสั่งของลูกค้า
ได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน ให้ส่วนที่ไม่สามารถทาได้ ให้ถือเป็ นอันยกเลิ กเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาที่ ได้กาหนดไว้ในคา
สั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายของลูกค้า หรื อตามข้อกาหนดหรื อวิธีปฏิบตั ิของบริ ษทั
ในกรณี ที่บริ ษทั สามารถ หรื อไม่สามารถดาเนิ นการซื้ อขายโลหะมี ค่าตามคาสั่งของลูกค้าได้ไม่ว่า
ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ลูกค้าตกลงยอมรับผลแห่ งการซื้ อขายโลหะมีค่านั้นทุกประการ โดยลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั ไม่
ต้องรับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการที่บริ ษทั ไม่สามารถทาการซื้ อขายโลหะมีค่าตามคาสั่ง
ให้แก่ลูกค้าได้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
2.8 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า บริ ษทั มีสิทธิ และอานาจโดยชอบธรรมที่จะปฏิเสธไม่รับคาสั่งซื้ อขาย ไม่
ดาเนิ นการซื้ อขายโลหะมีค่า ลด หรื อระงับการซื้ อขายโลหะมีค่าตามคาสั่งของลูกค้าไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน โดย
ไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวหรื อแสดงเหตุผลใดๆ หรื อต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อนแต่อย่างใด และบริ ษทั ไม่
ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อลูกค้าในการใช้สิทธิ ดงั กล่าว
2.9 การยกเลิ กหรื อเปลี่ ยนแปลงคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขายโลหะมีค่าไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนนั้น ลูกค้า
จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบภายในเวลาที่บริ ษทั กาหนดทาการซื้ อขายของวันที่มีคาสั่งและก่อนที่การซื้ อขายตามคาสั่ง
ของลูกค้านั้นจะเสร็ จสมบูรณ์ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน โดยคาสั่งเปลี่ ยนแปลงหรื อคาสั่งยกเลิกจะมีผลสมบูรณ์ ต่อเมื่อ
ได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ให้สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกได้ ทั้งนี้ ในทุกๆ กรณี จะไม่มีผลกระทบถึงการใดๆ ที่
บริ ษทั ได้กระทาไปก่อนที่บริ ษทั จะมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงหรื อการยกเลิกดังกล่าว
2.10 ในการซื้ อขายโลหะมี ค่า ลูกค้าตกลงจะไม่ทาการซื้ อขายโลหะมีค่าเกิ นกว่าวงเงิ นซื้ อขายที่ บริ ษทั
พิจารณาอนุมตั ิให้ ทั้งนี้ บริ ษทั มีดุลยพินิจที่จะเพิ่มหรื อลดวงเงินซื้ อขายเมื่อใดก็ได้ โดยมิตอ้ งได้รับความยินยอมหรื อ
แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน และลูกค้าตกลงยอมรับการเพิ่มหรื อลดวงเงินดังกล่าว
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2.11 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าในการสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าทุกครั้งทุกรายการนั้น เป็ นการตัดสิ นใจของ
ลูกค้าเอง โดยลูกค้าเป็ นผูใ้ ช้วิจารณญาณในการสั่งซื้ อขายแต่เพียงผูเ้ ดี ยว บรรดาข่าวสาร ข้อมูลหรื อคาแนะนาใดๆ
เกี่ยวกับการซื้ อขายโลหะมีค่า ไม่วา่ จะเผยแพร่ โดยบุคคลใด ผ่านทางสื่ อชนิดใด โดยบริ ษทั เอง หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่
คนหนึ่งคนใดของบริ ษทั ไม่ถือเป็ นการผูกพันบริ ษทั และไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบใดๆแก่บริ ษทั ทั้งสิ้ น
2.12 ในการซื้ อขายโลหะมีค่า ลูกค้าจะชาระราคาค่าซื้ อ หรื อรับชาระราคาค่าขาย หรื อส่ งมอบโลหะมีค่า
เต็มมูลค่าตามจานวนที่ ได้มีคาสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าไว้กบั บริ ษทั โดยการชาระราคาค่าซื้ อ หรื อรับชาระราคาค่าขาย
หรื อส่ งมอบโลหะมีค่าจะต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข วิธีการและระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนดไว้ขณะทาสัญญานี้ และที่จะมี
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมให้ถือเป็ นหน้าที่ของ
ลูกค้าที่ตอ้ งติดตามและปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งแจ้งการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมดังกล่าวให้
ลูกค้าทราบล่วงหน้า
ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าธรรมเนี ยม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชาระค่าซื้ อ หรื อรับเงินค่าขายที่
เกิดขึ้นในบัญชีของลูกค้า ในกรณี ที่ลูกค้าไม่ดาเนินการชาระค่าซื้ อ หรื อส่ งมอบโลหะมีค่าภายในเวลาที่บริ ษทั กาหนด
ลูกค้ายินยอมจ่ายเบี้ยปรับเป็ นรายวันให้กบั บริ ษทั ตามอัตราที่บริ ษทั กาหนดไว้ ณ วันที่ทาสัญญาฉบับนี้ หรื อตามอัตรา
ที่จะมีเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต ทันทีที่ได้รับการทวงถามจากบริ ษทั จนกว่าลูกค้าจะดาเนิ นการชาระค่าซื้ อ หรื อ
ส่ งมอบโลหะมีค่าให้บริ ษทั เสร็ จสิ้ น
2.13 ลูกค้าทราบและยอมรับดี วา่ บริ ษทั มีขอ้ กาหนดไม่ให้มีการหักกลบลบกัน หรื อจ่ายส่ วนต่างระหว่าง
รายการซื้ อและรายการขายโลหะมีค่าในบัญชี ของลูกค้า โดยการซื้ อขายโลหะมีค่าตามสัญญานี้ ลูกค้าจะต้องชาระค่า
ซื้ อและค่าขายในแต่ละรายการเต็มตามมูลค่าและจานวนราคาซื้ อ ราคาขายที่ลูกค้ามีคาสั่ง พร้อมทั้งค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาและวิธีการที่บริ ษทั กาหนด
2.14 ในกรณี ที่บริ ษทั ตรวจสอบพบว่า รายการซื้ อขายโลหะมีค่าของลูกค้า รายการใดมีความผิดปกติ หรื อ
เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรื อผิดจากสภาพความเป็ นจริ งของราคาตลาด ณ ขณะลูกค้ามีคาสั่ง อันเนื่องจากข้อผิดพลาดใดๆ
เช่น การทารายการ ระบบการซื้ อขาย หรื อไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม บริ ษทั มีสิทธิปฏิเสธ หรื อทา
การยกเลิกรายการซื้ อขายที่ผิดปกติ หรื อยอมรับ หรื อดาเนินการใดๆตามที่บริ ษทั เห็นสมควร ไม่วา่ รายการซื้ อขายจะ
อยู่ร ะหว่า งการท ารายการ หรื อ ได้ท ารายการเสร็ จเรี ย บร้ อ ยแล้ว ในกรณี ที่ ลู ก ค้าได้รับเงิ น หรื อ โลหะมี ค่ า หรื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ในรายการซื้ อขายจากบริ ษทั หรื อลูกค้ามีหน้าที่ชาระราคา หรื อส่ งมอบโลหะมีค่าจากการที่บริ ษทั
ปฏิเสธ หรื อยกเลิกรายการซื้ อขายดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดาเนินการชาระ หรื อคืนเงิน หรื อส่ งมอบโลหะ
มี ค่ า รวมทั้ง ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ ทัน ที ที่ ไ ด้รั บ การร้ อ งขอจากบริ ษ ัท ทั้ง นี้ ลู ก ค้า ตกลงว่า การที่ บ ริ ษ ัท ไม่ ต้อ ง
รับผิดชอบในภาระและหรื อความเสี ยหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับจากการที่บริ ษทั ใช้สิทธิ ดงั กล่าว ถือว่าข้อตกลงนี้ เป็ นการ
แสดงความยินยอมและยอมรับในการดาเนิ นการตามที่บริ ษทั เห็น สมควร และถื อเป็ นข้อยุติโดยลู กค้าจะไม่ยกข้อ
โต้แย้งใดๆขึ้นกล่าวอ้างทั้งสิ้ น
2.15 ในกรณี ที่ลูกค้าผิดนัดชาระหนี้หรื อผิดสัญญาในข้อที่ไม่เป็ นสาระสาคัญ บริ ษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้
ลูกค้าแก้ไขการผิดนัด หรื อผิดสัญญา ภายในกาหนดระยะเวลา หรื อภายใต้เงื่อนไขอย่างใดๆ ก็ได้ แต่การผ่อนผันนั้น
เป็ นไปเพื่อประโยชน์เฉพาะคราวที่ผ่อนผันให้เท่านั้น หากลูกค้าไม่จดั การแก้ไขให้เสร็ จสิ้ นภายในกาหนดระยะเวลา
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หรื อเงื่ อนไขที่กาหนดสาหรับการผ่อนผันนั้น ให้ถือว่าลูกค้าเป็ นผูผ้ ิดนัด บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะเลิ กสัญญานี้ และเรี ยกให้
ลูกค้าชาระหนี้ท้ งั หมดได้ทนั ที และการผ่อนผันใดๆ ตามข้อนี้ ไม่ถือว่าเป็ นการสละซึ่ งสิ ทธิ เรี ยกร้องใดๆ ของบริ ษทั ที่
มีต่อลูกค้าอันเนื่ องมาจากการผิดนัดหรื อผิดสัญญา บริ ษทั ยังคงมีสิทธิ เช่นว่ามานั้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่า
ข้อตกลงในสัญญาข้อใดเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ลูกค้าตกลงให้เป็ นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของบริ ษทั
2.16 ลูกค้ารับรองว่าโลหะมีค่าที่นามาขายหรื อส่ งมอบให้กบั บริ ษทั ตามสัญญานี้ ลูกค้าเป็ นเจ้าของและมี
กรรมสิ ทธิ์ โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผูเ้ ดียวและปราศจากภาระผูกพันและการรอนสิ ทธิใดๆทั้งสิ้ น
2.17 ลูกค้าตกลงและทราบดีว่า โลหะมีค่าที่ลูกค้าจะต้องส่ งมอบให้กบั บริ ษทั ในการวางเป็ นหลักประกัน
และหรื อการส่ งมอบโลหะมีค่าจากคาสั่งขายโลหะมีค่านั้น จะต้องเป็ นโลหะมีค่าที่เป็ นไปตามเงื่อนไขและมาตรฐานที่
บริ ษทั กาหนด อาทิเช่น
ทองคาแท่ง 99.99% จะต้องเป็ นทองคาแท่งมาตรฐานทองคาบริ สุทธิ์ 99.99% ภายใต้มาตรฐานสากล
LBMA (London Bullion Market Association) และหรื อตามเงื่อนไขหรื อมาตรฐานที่บริ ษทั กาหนด
ทองคาแท่ง 96.5% จะต้องเป็ นทองคาแท่งมาตรฐานทองคาบริ สุทธิ์ 96.5% ภายใต้เครื่ องหมายการค้า
และหรื อชื่อและหรื อสัญลักษณ์ของบริ ษทั และหรื อบริ ษทั ในเครื อ และ/หรื อสาขา และหรื อ ห้างขายทอง ในเครื อ
ฮัว่ เซ่งเฮง และจะต้องมีคุณภาพ มาตรฐานและน้ าหนัก ปริ มาณตรงตามที่บริ ษทั กาหนด
ในกรณี ที่บริ ษทั อนุ โลมให้ลูกค้านาโลหะมีค่าที่ออกโดยผูค้ า้ รายอื่นมาวางเป็ นหลักประกันและหรื อ
ส่ งมอบตามรายการขายโลหะมีค่าของลูกค้านั้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั นาโลหะมีค่าไปดาเนิ นการตรวจสอบ
คุณภาพตามวิธีการปฏิบตั ิทางการค้าของบริ ษทั โดยลูกค้าตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนี ยมทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโลหะมีค่า(หากมี) ลูกค้าตกลงให้ถือผลการตรวจสอบตามวิธี
การปฏิบตั ิทางการค้าของบริ ษทั เป็ นข้อยุติ ทั้งนี้ หากโลหะมีค่าของลูกค้าดังกล่าวไม่ผ่านการตรวจสอบของบริ ษทั
ลูกค้าตกลงให้บริ ษทั มีสิทธิ ปฏิ เสธการรับโลหะมีค่าดังกล่าวและเรี ยกให้ลูกค้านาโลหะมีค่ามาเปลี่ ยนได้ทนั ที และ
หรื อมีสิทธิ เรี ยกให้ลูกค้าชาระเงินเพิ่มเพื่อชดเชยในเรื่ องดังกล่าว แต่ท้ งั นี้ ไม่ถือเป็ นการตัดสิ ทธิ บริ ษทั ในการใช้สิทธิ
ตามสัญญาซื้ อขายโลหะมีค่าที่ลูกค้าทาไว้กบั บริ ษทั
ลูกค้าตกลงและยินยอมให้การตีราคาค่าขาย และหรื อการคานวณมูลค่าหลักประกันของโลหะมีค่า
ของผูค้ า้ รายอื่นที่นามาส่ งมอบนั้น มีราคาต่ากว่าราคาขายโลหะมีค่าที่มีอยู่ ณ เวลาที่ลูกค้าส่ งคาสั่งขายในระบบการซื้ อ
ขายโลหะมีค่าตามอัตราที่บริ ษทั กาหนด และหรื อต่ากว่ามูลค่าหลักประกันตามอัตราที่บริ ษทั กาหนดไว้ และหรื อให้
ราคาค่าขายและหรื อมูลค่าหลักประกันเป็ นไปตามอัตราที่บริ ษทั เห็นสมควร
ลูกค้าตกลงว่าการส่ งมอบโลหะมี ค่าของลูกค้าไม่ว่ากรณี ใด ๆ จะมีผลผูกพันโดยสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่ อ
โลหะมีค่าดังกล่าว ผ่านการตรวจสอบตามวิธีการปฏิบตั ิทางการค้าของบริ ษทั แล้ว และได้รับการยอมรับจากบริ ษทั ว่า
เป็ นโลหะมีค่าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และน้ าหนักตามที่บริ ษทั กาหนดไว้ และลูกค้าตกลงและยินยอมให้ราคาขายของ
โลหะมีค่าดังกล่าวต่ากว่าราคาขายโลหะมีค่าที่มีอยู่ ณ เวลาที่ลูกค้าส่ งคาสั่งขายในระบบการซื้ อขายโลหะมีค่าในอัตรา
ตามที่บริ ษทั กาหนดหรื อตามอัตราที่บริ ษทั เห็นสมควร
2.18 ในกรณี ที่ลูกค้าฝากโลหะมีค่าไว้กบั บริ ษทั บริ ษทั จะออกหลักฐานการรับฝากโลหะมีค่าให้กบั ลูกค้าตาม
วิธีการและเงื่อนไขที่บริ ษทั กาหนด และลูกค้าทราบดีวา่ การฝากโลหะมีค่าไว้กบั บริ ษทั นั้น เป็ นการมอบให้บริ ษทั เก็บ
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รักษาโลหะมีค่าไว้แทนลูกค้า โดยบริ ษทั ไม่มีหน้าที่ในการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนใดๆ ให้กบั ลูกค้าทั้งสิ้ น และ
ลูกค้าตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมในการรับฝากโลหะมีค่าตามอัตราที่บริ ษทั กาหนด
ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้ บริ ษทั มี สิทธิ นาโลหะมี ค่าที่ลูกค้าฝากไว้กบั บริ ษทั มาหักกลบ หรื อชาระหนี้ ที่
ลูกค้าค้างชาระไม่วา่ จะเป็ นภาระหนี้อนั เกิดจากการซื้ อขายโลหะมีค่าในบัญชี ของลูกค้า หรื อภาระหนี้ ในบัญชีอื่นใดที่
ลูกค้าเปิ ดไว้กบั บริ ษทั
2.19 ในกรณี ที่ลูกค้ายังไม่ติดต่อรับเงินค่าขายโลหะมีค่า หรื อผลประโยชน์ที่ได้จากรายการซื้ อขายในบัญชี
ของลูกค้าที่เปิ ดไว้กบั บริ ษทั ลูกค้าตกลงให้ถือเงินและผลประโยชน์จานวนดังกล่าวเป็ นเงินมัดจา และให้สิทธิ บริ ษทั
ในการนาเงินมัดจาดังกล่าวมาชาระราคาค่าซื้ อโลหะมีค่าและหรื อภาระหนี้ ใดๆ ของลูกค้าได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรื อขอ
ความยินยอมจากลูกค้าก่อน และลูกค้าตกลงว่าเงินค่าขาย หรื อเงินมัดจา หรื อผลประโยชน์ที่ยงั ไม่ได้ติดต่อขอรับไป
นั้นบริ ษทั ไม่มีหน้าที่ในการจ่ายดอกเบี้ยหรื อผลตอบแทนใดๆ ให้กบั ลูกค้าทั้งสิ้ น
2.20 การส่ งมอบหรื อรับมอบโลหะมีค่า จะต้องส่ งมอบแก่ลูกค้าหรื อรับมอบจากลูกค้าเท่านั้น ในกรณี ที่
ลูกค้าประสงค์มอบหมายให้บุคคลอื่นส่ งมอบหรื อรับมอบโลหะมีค่าแทน ลูกค้าจะต้องมอบต้นฉบับหนังสื อมอบ
อานาจพร้อมรับรองสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของลูกค้าและของผูร้ ับมอบอานาจระบุมอบอานาจให้ส่งมอบหรื อ
รับมอบแทนในปริ มาณใดอย่างชัดเจนให้แก่บริ ษทั ก่อนหรื อขณะส่ งมอบหรื อรับมอบ
2.21 การส่ งหรื อรับมอบโลหะมีค่า จะต้องส่ งมอบหรื อรับมอบ ณ สถานที่ทาการของบริ ษทั หรื อที่อยูต่ ามที่
ระบุไว้ในสัญญา หรื อสถานที่ที่ลูกค้าและบริ ษทั ได้ทาความตกลงกันไว้โดยชัดแจ้ง หากลูกค้าประสงค์จะส่ งมอบหรื อ
รับมอบ ณ สถานที่อื่นอันมิใช่ที่อยูต่ ามสัญญา ลูกค้าตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความเสี ยหายหรื อสู ญหายที่อาจมีข้ ึนได้
เอง
2.22 ลูกค้าทราบดีว่า เวลาในการส่ งมอบหรื อรับมอบโลหะมีค่ากับบริ ษทั นั้น ลูกค้าจะต้องดาเนิ นการส่ ง
มอบหรื อรับมอบให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 17.00 น. ของวันทาการของบริ ษทั หากเกิ นกาหนดเวลาดังกล่าว ลูกค้า
จะต้องดาเนินการส่ งมอบหรื อรับมอบในวันทาการถัดไป ในกรณี ที่ลูกค้าไม่สามารถส่ งมอบหรื อรับมอบ
หรื อมีความประสงค์จะส่ งมอบหรื อรับมอบโลหะมีค่าเกินกว่าช่วงเวลาที่กาหนด ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ลูกค้า
ตกลงเป็ นผูร้ ับผิดชอบภาระ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายที่อาจมีข้ ึนอันเกิดจากการไม่สามารถส่ งมอบหรื อรับมอบ หรื อส่ ง
มอบหรื อรับมอบเกิ นกาหนดเวลานั้นตามเงื่ อนไข ข้อกาหนด ประกาศของบริ ษทั และหรื อตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับที่ประกาศใช้โดยทางการหรื อโดยหน่วยงานซึ่ งควบคุมดูแลเรื่ องดังกล่าว
2.23 ในกรณี ที่ลูกค้าชาระเงินค่าซื้ อ หรื อวางหลักประกัน หรื อชาระหนี้ ค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนี ยม
ภาระหนี้ ภาระผูกพันใดๆ ด้วยเช็ค ให้ถือว่าลูกค้าได้ชาระเงินที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นในวันที่บริ ษทั เรี ยกเก็บเงินของ
ลูกค้าตามจานวนเงินที่ระบุในเช็คได้แล้วเท่านั้น
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ข้ อ 3. กำรซื้อขำยโลหะมีค่ำผ่ำนระบบอินเทอร์ เน็ตและ/หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ อนื่ ๆ
3.1 ภายหลังจากที่บริ ษทั ได้อนุมตั ิให้ลูกค้าสามารถทาการสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ระบบ
ออนไลน์ และหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่พฒั นาขึ้นเพิ่มเติมเพื่ออานวยความสะดวก
ในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าตามความประสงค์ของลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะต้องทารายการโดย
การใช้บญั ชีสมาชิกของลูกค้า (User Name) ร่ วมกับรหัสผ่าน (Password) และรหัสสาหรับทารายการ (Pin) เพื่อใช้ใน
การทารายการส่ งคาสั่งซื้ อขาย รวมถึ งการยกเลิ กคาสั่งซื้ อหรื อคาสั่งขาย ซึ่ งการทารายการดังกล่าวจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ และมาตรการที่บริ ษทั กาหนด ทั้งที่มีอยูก่ ่อนและในขณะทาสัญญานี้ และที่จะมีต่อไปใน
ภายหน้าทุกประการ ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงว่าเมื่อลูกค้าเข้าถึงสู่ ระบบการซื้ อขายโลหะมีค่าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ระบบ
ออนไลน์ และหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นเพิ่มเติมเพื่ออานวยความสะดวก
ในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งสั่งซื้ อขายโลหะมีค่า หรื อระบบซื้ อขายโลหะมีค่า ลูกค้าตกลงให้ถือว่าลูกค้าได้
ยอมรับปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและมาตรการที่บริ ษทั กาหนดตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วทุกประการ
ในการป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับบัญชีซ้ื อขายของลูกค้า ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาบัญชี สมาชิ กของ
ลูกค้า (User Name) รหัสผ่าน (Password) รวมทั้งรหัสสาหรับทารายการ (Pin) ไว้เป็ นความลับไม่เปิ ดเผยให้บุคคลอื่น
ทราบ รวมทั้งจัดหามาตรการในการป้ องกันมิ ให้บุคคลอื่นล่ วงรู ้ หรื อสามารถใช้ขอ้ มูลดังกล่ าวได้เป็ นอันขาด อนึ่ ง
ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า กรณี มีบุคคลหนึ่ งบุคคลใดใช้บญั ชีสมาชิกของลูกค้า (User Name) รหัสผ่าน (Password)
รหัสสาหรับทารายการ (Pin) ของลูกค้า และได้ทารายการส่ งคาสั่งซื้ อหรื อ
ขายโลหะมีค่า หรื อยกเลิกคาสั่งซื้ อหรื อขายโลหะมีค่าของลูกค้า หรื อดู ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ในระบบอินเทอร์ เน็ ต
ระบบออนไลน์ รวมถึ งระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่พฒั นาขึ้นเพิ่มเติมเพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน
ส่ ง ค าสั่ ง สั่ ง ซื้ อขายโลหะมี ค่ า หรื อระบบซื้ อขายโลหะมี ค่ า หรื อทางเครื่ อ งมื อสื่ อสาร หรื อกระท าการอื่ นใดอัน
เนื่องมาจากการใช้บญั ชีสมาชิกของลูกค้า (User Name) รหัสผ่าน (Password) รหัสสาหรับทารายการ (Pin) ของลูกค้า
ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตนและเป็ นผูร้ ั บผิดชอบสาหรั บผลและความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นทั้งหมด เสมือนหนึ่ งเป็ นการ
กระทาของลูกค้าในทุกๆ กรณี รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงชดเชยหรื อชดใช้ค่าเสี ยหายใดๆ ที่เกิ ดขึ้นหรื อจะเกิดขึ้นกับ
บริ ษทั อันเนื่องมาจากการกระทาดังกล่าว
3.2 ในการเข้าสู่ ระบบซื้ อขายโลหะมี ค่า เพื่อส่ งค าสั่ง ซื้ อขายโลหะมี ค่า ผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต ระบบ
ออนไลน์ และหรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นเพิ่มเติมเพื่ออานวยความสะดวก
ในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งซื้ อและหรื อขายโลหะมีค่า หรื อผ่านการเชื่ อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของลูกค้า
เข้าสู่ ระบบการซื้ อขายโลหะมีค่าของบริ ษทั ลูกค้าได้ศึกษา และทราบถึงระเบียบและวิธีการในการซื้ อขายโลหะมีค่า
ด้วยวิธีดงั กล่ าวเป็ นอย่างดี แล้ว โดยบริ ษทั ได้ดาเนิ นการเชื่ อมต่อระบบการซื้ อขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถบันทึ กคา
สั่งซื้ อขายโลหะมีค่าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ได้ และในการส่ งคาสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าลูกค้าจะต้องไม่ใช้ชุดคาสั่งอื่น
นอกจากชุดคาสั่งคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า โดยลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันมิ
ให้บุคคลอื่น เชื่ อมต่ออุ ปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เข้ากับอุ ปกรณ์ หรื อคอมพิวเตอร์ ของลู กค้า ซึ่ งทาให้บุคคลนั้นสามารถ
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บัน ทึ ก หรื อ ส่ ง ค าสั่ ง ซื้ อ ขายโลหะมี ค่ า เข้า มาในระบบของบริ ษ ัท ได้ หากเกิ ด กรณี ดัง กล่ า วขึ้ น ลู ก ค้า ตกลงเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบสาหรับผลและความเสี ยหายทั้งหมดเสมือนหนึ่งว่าเป็ นการกระทาของลูกค้าทุกประการ
3.3 ลู ก ค้า ตกลงและยอมรั บ ว่า บริ ษ ทั มี สิ ท ธิ ที่ จะยื นยัน ค าสั่ ง ซื้ อ ขายโลหะมี ค่ า ของลู ก ค้า ผ่า นระบบ
อินเทอร์ เน็ต ระบบออนไลน์ หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ อื่น ๆ รวมถึ งระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่พฒั นาขึ้ นเพิ่มเติ มเพื่อ
อานวยความสะดวกในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งสั่งซื้ อขายโลหะมีค่า ตามวิธีที่บริ ษทั เห็นสมควร และบริ ษทั มี
สิ ทธิ ที่จะไม่ดาเนิ นการสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าตามคาสั่งของลูกค้าซึ่ งเกินกว่าวงเงินซื้ อขายโลหะมีค่า หรื อฐานะซื้ อขาย
โลหะมีค่าสู งสุ ดของลูกค้าเมื่อเทียบกับสัดส่ วนหลักประกันหรื อหนี้คา้ งชาระ ในขณะนั้น(หากมี) โดยลูกค้าตกลงและ
ยอมรับว่าบริ ษทั มีสิทธิ ที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการดาเนิ นการดังกล่าว โดยลูกค้าจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสี ยหาย
หรื อค่าใช้จ่ายใดๆจากบริ ษทั ทั้งสิ้ น
3.4 ลูกค้าตกลงยอมรับความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้ น ในกรณี ที่อุปกรณ์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการส่ ง
ค าสั่ ง ซื้ อ ขายโลหะมี ค่ า ผ่า นระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต และหรื อ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องลู ก ค้า หรื อ ของบริ ษ ัท หรื อ
ระบบสื่ อสารเกิดความขัดข้อง ทาให้ไม่สามารถส่ งหรื อรับคาสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าได้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน และ
หากเกิ ดกรณี ดงั กล่ าวขึ้ น ลู กค้าตกลงและยอมรับ ว่า บริ ษทั ไม่มีความผูก พันที่ จะต้องรั บผิดชอบในผลกาไร หรื อ
ขาดทุน หรื อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
3.5 ลูกค้าทราบเข้าใจ และยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข วิธีการซื้ อขายโลหะมี ค่าผ่านระบบอิ นเทอร์ เน็ ต
ระบบออนไลน์ หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ อื่นๆ รวมถึ งระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่ พฒั นาขึ้ นเพิ่มเติ ม เพื่ออานวยความ
สะดวกในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งสั่งซื้ อขายโลหะมีค่า และลูกค้ายอมรั บว่าการสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าผ่าน
ระบบอินเตอร์ เน็ต ระบบออนไลน์ หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่พฒั นาขึ้นเพิ่มเติม
เพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งสั่งซื้ อขายโลหะมี ค่า นั้น มี ความเสี่ ยงและหรื อความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทารายการหรื อส่ งคาสั่งซื้ อขายโลหะมีค่า เช่น การสู ญหายของข้อมูลระหว่างทาง การ
เรี ยกดูและหรื อการส่ งข้อมูลเป็ นไปอย่างล่าช้า การที่ไม่สามารถเรี ยกดูและหรื อส่ งข้อมูลได้ ความผิดพลาด หรื อ
ความคลาดเคลื่ อนของข้อมูลอันเนื่ องมาจากความแน่ นหนา หรื อติ ดขัด หรื อข้อจากัดในการใช้ระบบอินเทอร์ เน็ ต
ระบบออนไลน์ หรื อระบบอิ เล็กทรอนิ ก ส์ อื่น ๆ รวมถึ ง ระบบอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ที่ พฒั นาขึ้ นเพิ่ มเติมเพื่ ออานวยความ
สะดวกในการเรี ยกดู ขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งสั่งซื้ อขายโลหะมี ค่า ตลอดจนกรณี ระบบเครื อข่ายมี ความขัดข้องไม่
สามารถทางานได้ตามปกติ การกระทาใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยบุคคลภายนอกหรื อองค์กรหรื อกลุ่มใดๆไม่
ว่าในหรื อนอกประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่วา่ โดยเจตนา หรื อประมาทเลินเล่อ เช่น การปล่อยหรื อแพร่ ไวรัส
หรื อโทรจัน หรื อรหัสที่เป็ นอันตรายอื่นใด หรื อชุดคาสั่งหรื อระบบใดๆเพื่อให้การทางานของคอมพิวเตอร์ หรื อระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบออนไลน์ หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์ อื่น ๆ รวมถึ งระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ที่พฒั นาขึ้นเพิ่มเติมเพื่อ
อานวยความสะดวกในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งสั่งซื้ อขายโลหะมีค่า หรื อการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลใดๆถูกดัก
รับ ระงับ ปิ ดกั้น รบกวน โจมตี ทาลาย แทรกแซง ขัดขวาง ชะลอ ช้า หน่วงเวลา หรื อไม่สามารถใช้งาน ไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่ วน และหรื อการทาลายหรื อทาให้ระบบการควบคุ มป้ องกันไร้ ประสิ ทธิ ภาพ ไม่ว่าความเสี ยหายนั้นจะ
เกิดขึ้นทันทีหรื อในภายหลังหรื อเกิดขึ้นพร้อมกันหรื อไม่ก็ตาม อุปกรณ์เครื่ องใช้ขดั ข้อง กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง ทั้งนี้
ลูกค้าตกลงยอมเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและความเสี ยหายดังกล่าวเองทั้งสิ้ น ลูกค้าตกลงว่าบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใน
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ความเสี ยหาย เสี ยโอกาส ผลกาไร ขาดทุนหรื อส่ วนต่างใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุดงั กล่าวข้างต้นในทุกกรณี ไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อมหรื อโดยประการอื่นใด
3.6 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสี ยหายใดๆ ซึ่ งเกิ ดขึ้นกับรายการใดๆ ในบัญชี ซ้ื อขายโลหะมีค่าของ
ลูกค้า อันเนื่ องมาจากการจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่อของลู กค้า หรื อผูร้ ั บมอบอานาจของลู กค้า เช่ น การที่ลูกค้าส่ ง
คาสั่งซื้ อหรื อขายโลหะมีค่าผิดพลาด หรื อการที่ลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั บริ ษทั เป็ นต้น
3.7 ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าคาสั่งซื้ อและหรื อขายโลหะมีค่าและหรื อคาสั่งใด ๆ ของลูกค้าตามสัญญานี้
ไม่ว่าผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อทางเครื่ องมือสื่ อสาร หากได้กระทาโดยรหัสประจาตัว
(User Name) รหัสผ่าน (Password) รหัสสาหรับทารายการ (Pin) ของลูกค้าของลูกค้าตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริ ษทั
กาหนดแล้ว ให้ถือว่าการกระทาและคาสั่งดังกล่าวมีผลผูกพันกับลูกค้าทุกประการ แม้ลูกค้าจะมิได้ดาเนิ นการด้วย
ตนเอง และหรื อมิได้ลงลายมือชื่ อในเอกสารใดๆ อันเป็ นหลักฐานแห่ งการดาเนิ นการนั้นก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอม
รับผิดชอบในการกระทาและหรื อคาสั่งดังกล่าวทั้งหมด เสมือนหนึ่ งเป็ นผูก้ ระทาด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่วา่ การกระทา
และหรื อคาสัง่ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยเจตนาหรื อไม่ก็ตาม และหรื อจะเกิดจากบุคคลภายนอกก็ตาม ลูกค้าตกลงยินยอม
ไม่ยกเอาเหตุดงั กล่าวขึ้นมาเพื่อปฎิเสธความรับผิดต่อบริ ษทั ไม่วา่ กรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
3.8 ลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ ยวกับการซื้ อขายโลหะมี ค่าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ ต
ระบบออนไลน์ หรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ อื่น ๆ รวมถึ งระบบอิ เล็กทรอนิ กส์ ที่พฒั นาขึ้นเพิ่มเติมเพื่ออานวยความ
สะดวกในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งสั่งซื้ อขายโลหะมีค่า และการส่ งคาสั่งผ่านเครื่ องมือสื่ อสาร เป็ นอย่างดี
และตกลงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกาหนด และวิธีการ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
การทาธุ รกรรมผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ระบบออนไลน์ หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่
พัฒนาขึ้นเพิ่มเติมเพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งสั่งซื้ อขายโลหะมี ค่า ทั้งที่ มีอยู่ก่อน
ในขณะทาสัญญานี้และที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมต่อไปในอนาคตทุกประการ
3.9 ลู ก ค้า ตกลงว่า นอกเหนื อจากที่ ไ ด้ก าหนดไว้เป็ นการเฉพาะในหมวดนี้ แล้ว ให้นาข้อตกลงอื่ น ที่
เกี่ยวข้องตามสัญญานี้ ทั้งที่มีอยูแ่ ล้วก่อนและในสัญญานี้และหรื อที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต มา
ใช้บงั คับการซื้ อขายโลหะมีค่าผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ระบบออนไลน์ หรื อระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รวมถึงระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ที่พฒั นาขึ้นเพิ่มเติมเพื่ออานวยความสะดวกในการเรี ยกดูขอ้ มูล ใช้งาน ส่ งคาสั่งสั่งซื้ อขายโลหะมีค่า
และการส่ งคาสั่งผ่านเครื่ องมือสื่ อสารด้วย

หน้า - 13 - จาก 24

ข้ อ 4. หลักประกัน
4.1 ลูกค้าตกลงวางหลักประกันสาหรับการซื้ อขายโลหะมีค่าไว้กบั บริ ษทั ตามเงื่อนไข วิธีการและระยะเวลา
ตามที่บริ ษทั กาหนด หรื อตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้
ลู กค้าตกลงว่า การวาง และหรื อฝาก – ถอน และหรื อการเพิ่ม – ลดหลักประกันจะต้องเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนด ทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
4.2 ลูกค้าสามารถทาคาสั่งซื้ อขายโลหะมีค่าได้ต่อเมื่อลูกค้าได้วางหลักประกันตามอัตราที่บริ ษทั กาหนด และ
ลู กค้าตกลงว่าหากลู กค้าไม่ดาเนิ นการสั่งซื้ อขายโลหะมี ค่าให้เสร็ จสิ้ นตามที่ ลู กค้าได้มีค าสั่งซื้ อขายไว้กบั บริ ษ ทั
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึ่ งของสัญญานี้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อกาหนดหรื อประกาศของบริ ษทั หรื อผิด
นัดชาระหนี้ใดๆ กับบริ ษทั ลูกค้าตกลงให้บริ ษทั มีสิทธิ ริบมัดจา หรื อบังคับจากหลักประกันทั้งหมดที่ลูกค้าวางไว้กบั
บริ ษทั เพื่อเป็ นการหักทอนชาระหนี้ หรื อชดใช้ค่าเสี ยหาย ค่าธรรมเนี ยม หรื อเบี้ยปรั บและค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กบั
บริ ษทั หรื อเพื่อชาระค่าซื้ อขายโลหะมีค่าที่ลูกค้ามีไว้กบั บริ ษทั ได้ทนั ที และหากหลักประกันที่นามาหักชาระนั้นไม่
เพียงพอ ลูกค้ายังคงต้องผูกพันที่จะชาระหนี้ ให้แก่บริ ษทั จนครบถ้วน พร้อมทั้งลูกค้ายินยอมจ่ายเบี้ยปรับเป็ นรายวัน
ให้กบั บริ ษทั ในอัตราที่บริ ษทั กาหนดนับตั้งแต่วนั ที่ผิดนัดชาระราคาค่าซื้ อขายเป็ นต้นไปจนถึงวันที่ลูกค้าดาเนินการ
ชาระเงินให้แก่บริ ษทั จนเสร็ จสิ้ น
4.3 ลูกค้าต้องดารงหลักประกัน หรื อวางหลักประกันเพิ่ม เพื่อให้หลักประกันมีมูลค่าหรื ออัตราไม่นอ้ ยกว่า
อัตราหรื อมูลค่าหลักประกันที่บริ ษทั กาหนดตลอดระยะเวลาของสัญญานี้
4.4 ลูกค้าทราบและยอมรับว่า บริ ษทั มีสิทธิ เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด อัตราการวางหลักประกันได้ตลอดเวลา
ตามที่บริ ษทั เห็นควร โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรื อขอความยินยอมจากลูกค้าแต่ประการใด และให้มีผลบังคับใช้ตามระยะเวลา
ที่บริ ษทั กาหนด
4.5 ลู กค้าทราบและยอมรั บว่า บริ ษทั มีสิทธิ เรี ยกให้ลูก ค้าวางหลักประกันเพิ่มในอัตราที่ สูงกว่าอัตราที่
บริ ษทั กาหนดไว้ได้ตลอดระยะเวลาของสัญญานี้ โดยลู กค้ามี หน้าที่ ตอ้ งนาหลักประกันส่ วนที่เพิ่มขึ้นมาวางตาม
จานวนและภายในระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนด
4.6 ลูกค้ามีสิทธิ ถอนหลักประกันทั้งหมดหรื อบางส่ วนได้เฉพาะกรณี ที่ลูกค้าไม่มีสถานะรายการซื้ อขาย
โลหะมีค่าคงเหลืออยูใ่ นบัญชี และหรื อกรณี ที่ลูกค้าไม่มีหนี้ ใดๆ ค้างชาระกับบริ ษทั และหรื อการบอกเลิกสัญญาของ
ลูกค้ามีผลบังคับแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมว่า แม้จะเข้าเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น การถอนหลักประกันไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่ วนยังไม่สามารถกระทาได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากบริ ษทั รวมทั้งการการถอนหลักประกันจะต้อง
เป็ นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และข้อปฏิบตั ิที่บริ ษทั กาหนดเท่านั้น
4.7 ในวันทาสัญญาซื้ อขายโลหะมีค่า ลูกค้าได้ตกลงวางหลักประกัน ตามหลักฐานใบวางหลักประกันหรื อ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการวางหลักประกันที่ได้แนบไว้กบั สัญญานี้ และให้ถือว่าหลักฐานดังกล่าวเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสัญญานี้
อนึ่ง ลูกค้าตกลงว่าหากลูกค้าไม่ดาเนิ นการซื้ อหรื อขายโลหะมีค่าให้เสร็ จสิ้ นตามที่ลูกค้าได้มีคาสั่งซื้ อ
หรื อขายไว้กบั บริ ษทั หรื อไม่ชาระค่าซื้ อ หรื อส่ งมอบโลหะมีค่า หรื อไม่ชาระหนี้ ในผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากบัญชีของ
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ลูกค้า หรื อผิดนัดชาระหนี้ใดๆ ไม่วา่ งวดใดงวดหนึ่ง หรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึ่ งของสัญญานี้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
เงื่ อนไขข้อกาหนดหรื อประกาศของบริ ษทั ลู กค้าตกลงให้บริ ษทั มีสิทธิ บงั คับเอากับหลักประกันทั้งหมดที่วางไว้
รวมทั้ง เงิ นมัดจา และเงิ นค่า ขายโลหะมี ค่า ที่ ถึ งก าหนดช าระหรื อที่ ยงั ไม่ถึ งก าหนดช าระ และผลประโยชน์ หรื อ
ทรัพย์สินใดๆ ของลูกค้า เพื่อชาระหนี้ ค่าซื้ อขายโลหะมีค่า หรื อชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั บริ ษทั หรื อเพื่อชาระหนี้ ใดๆ
ที่ลูกค้ามีไว้กบั บริ ษทั ได้ทนั ที และหากยังไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ ใดๆ ที่ลูกค้าค้างชาระ ลูกค้ายังคงมีความผูกพัน
ที่ตอ้ งชาระในส่ วนที่ขาดให้กบั บริ ษทั จนครบถ้วน พร้อมทั้งลูกค้ายินยอมจ่ายเบี้ยปรับเป็ นรายวันและดอกเบี้ยให้กบั
บริ ษทั ในอัตราที่บริ ษทั กาหนดนับจากวันที่ผดิ นัดจนถึงวันที่ลูกค้าดาเนินการชาระเงินให้บริ ษทั เสร็ จสิ้ น
ข้ อ 5. เหตุและผลของกำรผิดนัดและไม่ ปฏิบัติตำมสั ญญำ
5.1

หากปรากฏพฤติการณ์ ดงั ต่อไปนี้ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ ง ให้ภาระหนี้ สินทั้งหมดในบัญชี ของลูกค้าถึ ง

กาหนดชาระโดยพลัน และบริ ษทั สามารถดาเนิ นการการล้างฐานะซื้ อขายโลหะมีค่าได้ทนั ที นอกจากนี้ ลูกค้าตกลง
รับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายในการทวงถาม ฟ้ องร้อง หรื อบังคับคดี รวมถึงค่าทนายความในการนี้ดว้ ย
(1) เมื่อลูกค้าผิดนัดไม่ชาระราคาค่าซื้ อและหรื อขายโลหะมีค่า และหรื อผิดนัดการวางหลักประกัน และ
หรื อผิดนัดชาระหนี้ ใด ๆ ตามสัญญานี้ ภายในระยะเวลาและหรื อเงื่อนไขข้อตกลงในสัญญานี้ หรื อ
ตามข้อกาหนดของบริ ษทั และหรื อไม่ชาระเงินจานวนใดๆ ภายใต้สัญญานี้ ตามจานวนที่ตอ้ งชาระ
เมื่อถึงกาหนดชาระ
(2) เมื่อลูกค้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและหรื อข้อกาหนดและหรื อหน้าที่ใดๆ ของตน และ/หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงและหรื อข้อกาหนดใดๆซึ่ งได้กระทาขึ้นภายใต้และ/หรื อเกี่ยวข้องกับสัญญานี้
(3) เมื่ อศาลหรื อหน่ วยงานราชการมี ค าพิ พ ากษาหรื อค าสั่ ง ให้ลู ก ค้า ช าระหนี้ หรื อให้ยึด หรื อ อายัด
ทรัพย์สินของลูกค้าไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(4) เมื่อมีพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็ นว่า ลูกค้าไม่สามารถชาระราคาค่าซื้ อโลหะมีค่า หรื อส่ งมอบโลหะมี
ค่าตามคาสั่งขายได้ เช่น ซ่ อนเร้น จาหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อทา
ข้อตกลงชาระหนี้หรื อประนอมหนี้กบั เจ้าหนี้อื่น เป็ นต้น
(5) ลู ก ค้า ถึ งแก่ กรรม หรื อตกเป็ นผูไ้ ร้ ค วามสามารถ หรื อเสมื อนไร้ ค วามสามารถ หรื อมี หนี้ สินล้น
พ้นตัว หรื อถูกศาลสัง่ ให้พิทกั ษ์ทรัพย์หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อมีคาสั่งรับคาร้องขอให้ฟ้ื นฟู
กิจการของลูกค้า
(6) เมื่อคายืนยัน คารับรอง หรื อข้อความใดๆ ซึ่ งลูกค้าได้กระทาหรื อได้ให้ไว้ภายใต้สั ญญานี้ หรื อที่ระบุ
ไว้ในหนังสื อหรื อเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ มีความไม่ถูกต้องหรื อไม่เป็ นความจริ ง
(7) เมื่อลูกค้าไม่ดาเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดชาระหนี้หรื อผิดสัญญาภายในระยะเวลาตามข้อ2.15
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(8) เมื่ อเกิ ดเหตุ การณ์ ใดเหตุ การณ์ หนึ่ งหรื อมี เหตุ การณ์ หลายเหตุ การณ์ เกิ ดขึ้ น ทั้งนี้ ไม่ว่าเหตุ การณ์
ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกันหรื อไม่ ซึ่ งอาจจะมีผลกระทบในทางลบโดยนัยสาคัญต่อความสามารถของ
ลูกค้าในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ใดๆภายใต้สัญญานี้
5.2 โดยไม่คานึงถึงข้อกาหนดอื่นใดในสัญญานี้ หาก
(1) ลูกค้าปกปิ ดหรื อบิดเบือนข้อเท็จจริ งที่ได้ให้ไว้ในสัญญานี้ไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(2) ลูกค้าละเว้นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดหรื อทั้งหมดของสัญญานี้
(3) ลู ก ค้า ละเว้น หรื อ ไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ตามเงื่ อนไขข้อก าหนดของบริ ษ ทั ที่ ใ ช้บ ัง คับ ในการท าธุ ร กรรมใดๆ
เกี่ยวกับการซื้ อขายโลหะมีค่าในบัญชีของลูกค้า
(4) ลู ก ค้า ผิดนัดการชาระค่ าซื้ อขายโลหะมี ค่ า และหรื อการวางหลัก ประกันภายในระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่กาหนด
(5) กรณี ที่บริ ษทั เห็นเป็ นการสมควร และหรื อเพื่อป้ องกัน และหรื อยับยั้งสภาพการซื้ อขายที่ผิดปกติ
และหรื อมีพฤติกรรมการซื้ อขายโลหะมีค่าที่ไม่เหมาะสม และหรื ออาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย
ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั ดาเนิ นการดังต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างรวมกันได้ ทันทีโดยไม่ตอ้ ง
แจ้งหรื อความยินยอมลูกค้าล่วงหน้าแต่อย่างใด
(ก) ไม่รับคาสั่ง ซื้ อและหรื อขายโลหะมีค่าของลูกค้า
(ข) ลดหรื อจากัดวงเงินซื้ อขายโลหะมีค่าของลูกค้า
(ค) พิ จ ารณายกเลิ ก ค าสั่ ง ซื้ อ และหรื อ ค าสั่ ง ขายทั้ง หมด ซึ่ งลู ก ค้า ได้มี ค าสั่ ง แล้ว แต่ บ ริ ษ ัท ยัง มิ ไ ด้
ดาเนินการให้แล้วเสร็ จ
(ง) ระงับการซื้ อขายของลูกค้าทุกรายการเป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้ลูกค้าได้ชาระหนี้ ตามข้อผูกพันต่างๆ
ของลูกค้าที่มีอยูก่ บั บริ ษทั ภายในเวลาที่บริ ษทั ประกาศกาหนด
(จ) ล้างฐานะรายการซื้ อขายโลหะมีค่าในบัญชี ของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ตามราคาทองคา
ของบริ ษทั ที่ได้ประกาศซื้ อขายทัว่ ไปทางอินเตอร์ เน็ตผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ลูกค้าได้เข้า
ระบบส่ งคาสั่งซื้ อขาย ณ เวลา 17.30 น. และนาเงินที่ได้จากการล้างฐานะมาหัก ชาระหนี้ ที่ลูกค้าได้
ทาการซื้ อขายไว้ คงเหลื อหนี้ จานวนยอดสุ ทธิ เท่าใด ให้นาไปคิดเบี้ยปรับตามอัตราและจานวน
วันที่ลูกค้าผิดนัดนับตั้งแต่วนั ที่ ครบกาหนดการชาระราคาค่าซื้ อขายโลหะมี ค่า รวมถึ งค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
(ฉ) หักกลบลบหนี้หรื อยึด หรื อยึดหน่วง หรื อบังคับจากหลักประกัน หรื อเงินมัดจา หรื อเงินค่าขายที่ถึง
ก าหนดช าระแล้ว หรื อ ยัง ไม่ ถึ ง ก าหนดช าระก็ ต ามหรื อ ทรั พ ย์สิ น หรื อ โลหะมี ค่ า ที่ ลู ก ค้า วาง
เป็ นหลักประกันหรื อฝากไว้ในบัญชี หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ลูกค้าฝากไว้หรื อมีอยูก่ บั บริ ษทั
และหรื อหักทอนบัญชี หรื อบังคับชาระหนี้ จากทรัพย์สินในบัญชี ใดๆที่ลูกค้าได้เปิ ดไว้กบั บริ ษทั
ไม่ว่าหนี้ น้ นั จะถึ งกาหนดชาระแล้วหรื อไม่ก็ตาม รวมเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายต่างๆ
(ถ้ามี)
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(ช) เรี ยกเก็บ ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้จากลูกค้า ตามอัตราดอกเบี้ยที่บริ ษทั ประกาศไว้แล้วและหรื อที่จะ
ประกาศเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ได้ทาการหักหลักประกันไปจนกว่าทางลูกค้าจะได้ชาระ
หนี้ครบตามจานวน
(ซ) ภายหลังจากการล้างฐานะการซื้ อขาย คิดเบี้ยปรับ และบังคับชาระหนี้ จากหลักประกันที่ลูกค้าได้
วางไว้แล้ว หากลู กค้าไม่ชาระหนี้ ที่คงเหลื อกับบริ ษทั บริ ษทั มีสิทธิ บอกกล่ าวทวงถามให้ลูกค้า
ชาระหนี้ที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด รวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดในทันที และบริ ษทั มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ดว้ ย
ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงว่า ในการดาเนินการข้างต้น บริ ษทั มีสิทธิ ดาเนินการได้ทนั ทีโดยไม่จาต้องบอกกล่าวหรื อขอ
อนุ ญาตจากลูกค้า หรื อทายาทของลูกค้าแต่ประการใด โดยลูกค้ายินยอมให้มีผลผูกพันลูกค้า หรื อทายาท หรื อกอง
ทรัพย์สินของลูกค้า และหากปรากฏว่า ภายหลังการดาเนิ นการดังกล่าวแล้ว ลูกค้ายังคงมีหนี้ คา้ งชาระ ลูกค้ายินยอม
ชาระในส่ วนที่ขาดจนครบถ้วน
5.3 การล้างฐานะรายการซื้ อขายโลหะมีค่าและหักทอนบัญชีชาระหนี้ และการดาเนิ นการใด ๆ ตามข้อ 5.2
นอกจากเพื่อช าระหนี้ ตามรายการซื้ อขายโลหะมี ค่ าและสัญญานี้ แล้ว ให้รวมถึ งการช าระเบี้ ยปรั บ ค่าธรรมเนี ย ม
ค่าใช้จ่ายใดๆ ผลขาดทุ น ภาระหนี้ ใดๆ อันเกิ ดขึ้ นจากการซื้ อขายโลหะมี ค่ าตามสัญญานี้ ด้วย หากดาเนิ นการ
ดังกล่าวแล้วปรากฏว่าลูกค้า ยังมีหนี้ คา้ งชาระกับบริ ษทั อยู่ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบชาระหนี้ ส่วนที่ขาดอยูน่ ้ นั พร้ อม
ดอกเบี้ยผิดนัดไปจนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้ นครบถ้วน หากภายหลังการล้างฐานะสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าและหักทอน
บัญชีปรากฏว่ามีเงินเหลือ บริ ษทั จะคืนเงินให้กบั ลูกค้าโดยไม่มีดอกเบี้ย
ในกรณี ที่บริ ษทั ล้างฐานะรายการซื้ อขายโลหะมีค่าของลูกค้าแล้ว ทาให้เกิดส่ วนต่างของราคาโลหะมีค่าที่ซ้ื อ
ขาย และหรื อผลขาดทุน และหรื อ มีค่าใช้จ่ายเกิ ดขึ้น ลู กค้ายินดี รับผิดชอบชาระเงิ นส่ วนต่าง และ/หรื อผลขาดทุน
และหรื อค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้กบั บริ ษทั ทันทีที่ได้รับการทวงถามจากบริ ษทั พร้อมด้วยค่าเสี ยหายและดอกเบี้ย และ
หรื อเบี้ยปรับในอัตราที่บริ ษทั กาหนดนับจากวันผิดนัดเป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระให้บริ ษทั ครบถ้วน
ข้ อ 6. ควำมรับผิดและกำรเยียวยำ
6.1 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสี ยหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริ ษทั ได้รับอันเนื่ องมาจากหรื อที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรื อเกี่ยวกับการกระทาหรื องดเว้นกระทาการของลูกค้า หรื อตัวแทนหรื อผูร้ ับมอบอานาจ
ของลู ก ค้า รวมตลอดถึ ง บรรดาความเสี ยหายและค่ าใช้จ่า ยใดๆ ที่ บริ ษ ทั ได้รับอันเนื่ องมาจากการเรี ยกร้ อง หรื อ
ฟ้ องร้องโดยบุคคลอื่นให้บริ ษทั ต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญานี้
6.2 ลู ก ค้าตกลงว่า บริ ษทั ไม่ต้องรั บผิดชอบต่ อความสู ญเสี ย หรื อความเสี ย หายที่ ลู กค้าได้รับหากความ
สู ญเสี ย หรื อความเสี ยหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภยั พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม
การเข้าควบคุ มโดยอานาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่ งข้อมูล ข้อผิดพลาดเกี่ ยวกับระบบเครื อข่ายการสื่ อสาร ความ
ล่าช้าอันเกิดจากเครื อข่ายการสื่ อสารของบุคคลภายนอกหรื อเครื อข่ายการสื่ อสารของบริ ษทั อุปกรณ์เครื่ องใช้ขดั ข้อง
กระแสไฟฟ้ าขัดข้อง การปล่อยไวรัสหรื อระบบการโจมตีระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจาก
บุคคลภายนอกซึ่ งนอกเหนื อการควบคุ มของลูกค้า หรื อบริ ษทั หรื อผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ต หรื อเหตุ สุดวิสัยตาม
กฎหมาย หรื อเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดาเนินการของบริ ษทั เป็ นต้น
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6.3 ลูกค้าตกลงชาระเบี้ยปรับ และดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากหนี้ ที่คา้ งชาระ หรื อค่าเสี ยหายใดๆ ตามสัญญาให้กบั
บริ ษทั ในอัตราที่บริ ษทั กาหนด หากภายหลังบริ ษทั ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยปรับ และดอกเบี้ย
ไม่ ว่า จะเพิ่ ม ขึ้ นหรื อลดลง ลู ก ค้า ยินยอมช าระเบี้ ย ปรั บ และดอกเบี้ ย ในอัตราที่ บริ ษ ทั ได้ก าหนด ตามประกาศ
เปลี่ยนแปลงใหม่นบั แต่วนั ที่มีผลบังคับใช้ โดยบริ ษทั ไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่อย่างใด
6.4 หากลูกค้าผิดนัด หรื อผิดสัญญาในการชาระหนี้ หรื อทาผิดข้อตกลงใดๆ ตามสัญญานี้ หรื อลูกค้าผิดนัด
ชาระหนี้ค่าซื้ อขายโลหะมีค่า หรื อเบี้ยปรับ หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ หรื อภาระหนี้อื่นใดตามข้อตกลงในสัญญาอื่นใดที่ลูกค้า
ได้ทาไว้กบั บริ ษทั หรื อกรณี ที่ลูกค้าไม่ชาระเงิน ค่าธรรมเนี ยม หรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ถึงกาหนดชาระแล้ว หรื อที่บริ ษทั
ได้ทวงถามแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าตกเป็ นผูผ้ ิดนัดและยอมรับผิดในหนี้ ที่ตอ้ งชาระ พร้อมด้วยดอกเบี้ย และค่าเสี ยหายใน
ตามอัตราที่ บ ริ ษ ทั ก าหนดนับจากวันผิดนัดเป็ นต้นไปจนกว่า จะช าระครบถ้วนเสร็ จสิ้ น รวมทั้ง ยอมรั บ ผิดชดใช้
ค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การฟ้ องร้อง การบังคับคดี และค่าทนายความแทนบริ ษทั ด้วย
6.5 การที่บริ ษทั ยังมิได้ใช้สิทธิ อานาจหรื อเอกสิ ทธิ ใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นการทวงถาม การเรี ยกให้ชาระหนี้
หรื อการกระทาอื่นใดที่บริ ษทั มีสิทธิ กระทาตามสัญญานี้ ให้ถือเป็ นการผ่อนผันหรื อละเว้นเฉพาะคราวเท่านั้น ไม่ถือ
เป็ นการลบล้างหรื อสละสิ ทธิ อานาจ หรื อเอกสิ ทธิ ใดๆ และในการใช้สิทธิ ใดๆ เพียงครั้งเดียว หรื อบางส่ วน ไม่ถือว่า
เป็ นการตัดสิ ทธิ ในการที่บริ ษทั จะใช้สิทธิ อานาจ เอกสิ ทธิ ตามสัญญานี้จนครบถ้วน
ข้ อ 7. กำรรับทรำบควำมเสี่ ยง
7.1 ลูกค้าได้ศึกษาและเข้าใจเป็ นอย่างดีเกี่ยวกับรายละเอียดการซื้ อขายโลหะมีค่า รวมถึงวิธีปฏิบตั ิในการซื้ อ
ขายโลหะมีค่า ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการวางหลักประกัน การชาระราคาค่าซื้ อขายโลหะมีค่าตามระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนด
และความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายอันอาจเกิดขึ้นจากการซื้ อขายโลหะมีค่า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สิ ทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคู่สัญญาในการซื้ อขายโลหะมีค่าตามสัญญานี้
7.2 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ธุ รกรรมการซื้ อขายโลหะมีค่าเป็ นธุ รกรรมที่มีความเสี่ ยง เนื่ องจากความผัน
ผวนขึ้นลงของราคาโลหะมีค่า รวมทั้งการซื้ อขายโลหะมีค่าเป็ นการซื้ อขายที่ใช้หลักประกันเริ่ มต้นจานวน
น้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าของคาสั่งซื้ อขาย การเคลื่อนไหวของราคาซื้ อขายโลหะมีค่าเพียงเล็กน้อย อาจจะมีผลกระทบ
ต่อหลักประกันที่ลูกค้าวางไว้ หรื ออาจต้องฝากหลักประกันเพิ่มเติมในสัดส่ วนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของราคาซื้ อ
ขายนั้น
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ข้ อ 8. กำรบอกเลิกสั ญญำ
8.1 สัญญาฉบับนี้ ไม่มีกาหนดระยะเวลา บริ ษทั สามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งบอก
กล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และผลแห่งการเลิกสัญญาจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ และหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่ งได้มี
ขึ้นก่อนที่การบอกเลิกสัญญาจะเป็ นผลบังคับ
8.2 ในกรณี ที่เจ้าพนักงานผูม้ ี อานาจของรัฐหรื อหน่ วยงานราชการมีคาสั่งให้เลิ กสัญญา หรื อระงับการทา
ธุ รกรรมหรื อการซื้ อขายหรื อการส่ งมอบเงินหรื อทองคา บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามคาสั่งระงับดังกล่าวโดยเคร่ งครัดโดยไม่
ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบหรื อยินยอมก่อนแต่อย่างใด บริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบใดๆต่อการสู ญเสี ย เสี ยหาย เสี ยโอกาส
เสี ยประโยชน์ของลูกค้า ไม่วา่ จะพึงคาดหมายได้ล่วงหน้าหรื อไม่ก็ตาม
8.3 ในกรณี ที่ลูกค้าจะเลิกสัญญาฉบับนี้ จะต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7
(เจ็ด) วันก่อนวันเลิ กสัญญา ทั้งนี้ ลูกค้าจะใช้สิทธิ บอกเลิ กสัญญาได้เฉพาะกรณี ที่ไม่มีภาระหนี้ ใดๆ ค้างชาระกับ
บริ ษทั แล้วเท่านั้น และผลแห่งการเลิกสัญญาจะไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ และหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่ งได้มีข้ ึนก่อนที่
การบอกเลิกสัญญาจะเป็ นผลบังคับ
ข้ อ 9. ข้ อตกลงอืน่ ๆ
9.1 ลูกค้าตกลงว่า การบอกกล่าวหรื อการแจ้งข้อความใดๆแก่ลูกค้าตามสัญญานี้ หากมิได้กาหนดไว้โดย
เฉพาะเจาะจงให้ตอ้ งทาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแล้ว บริ ษทั มีสิทธิ เลือกที่จะบอกกล่าวหรื อแจ้งทางโทรศัพท์ หรื อเป็ น
หนังสื อ ซึ่ งจะส่ งด้วยวิธีการใดๆ ก็ได้ ตามแต่บริ ษทั จะเห็นสมควร เช่น ทางไปรษณี ย ์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร ทาง
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ ข้อความทางโทรศัพท์ ทางระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อวิธีการอื่นใดที่บริ ษทั กาหนด หากบริ ษทั
ได้ดาเนินการแล้ว ลูกค้าตกลงให้ถือเป็ นการแจ้งหรื อบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบโดยชอบแล้ว
บรรดาหนังสื อติดต่อ คาบอกกล่าว ทวงถาม เอกสาร หรื อหนังสื ออื่นใด ที่จะส่ งให้แก่ลูกค้าไม่วา่ จะ
ส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อไม่ลงทะเบี ยน ทางโทรเลขหรื อให้พนักงานของบริ ษทั นาไปส่ งเองก็ดี ถ้าหากได้
นาส่ งไปยังที่อยูซ่ ่ ึ งลูกค้าได้แจ้งไว้กบั บริ ษทั หรื อได้ส่งทางโทรสารหรื อโดยทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ (email) ไป
ยังหมายเลขโทรสารหรื อที่อยูไ่ ปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (email address) ที่ลูกค้าให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้
ส่ งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่ตอ้ งคานึงว่าจะมีผรู ้ ับไว้หรื อไม่ และถึงแม้วา่ ส่ งให้แก่ลูกค้าไม่ได้ เพราะที่อยู่
ของลูกค้านั้น เปลี่ ยนแปลงหรื อรื้ อถอนไป โดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรื อรื้ อถอนนั้นให้บริ ษทั ทราบเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร หรื อส่ งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยูไ่ ม่พบก็ดี ให้ถือว่าเป็ นการบอกกล่าวหรื อแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยชอบ
แล้ว ตั้งแต่วนั ที่พนักงานไปรษณี ยห์ รื อพนักงานของบริ ษทั ได้ไปส่ ง ณ ภูมิลาเนาเดิม หรื อในวันที่ส่งโทรสารหรื อส่ ง
ไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์
ในกรณี ที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารเกี่ยวกับธุ รกรรมการซื้ อขายโลหะมีค่า เพื่อให้ลูกค้าลงนามรับรอง
หรื อรับทราบ หากลูกค้าไม่ดาเนินการใดๆภายในระยะเวลาที่บริ ษทั กาหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั
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มีสิทธิ ที่จะพิจารณาระงับการซื้ อขายและหรื อการดาเนิ นธุ รกรรมใดๆ เกี่ยวกับบัญชี ซ้ื อขายโลหะมีค่าของลูกค้า โดย
ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆจากบริ ษทั
อนึ่ ง ในกรณี ที่สถานที่อยูห่ รื อที่อยูข่ องไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิ กส์ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้ามี
การเปลี่ยนแปลง ลูกค้าต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบเป็ นหนังสื อทันทีจึงจะมีผลเป็ นการเปลี่ยนแปลง
9.2 เอกสารหลักฐานใด ๆ ที่บริ ษทั ได้รับจากลูกค้า หรื อผูร้ ับมอบอานาจ หรื อตัวแทนของลูกค้า โดยทาง
โทรสาร หรื อทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบันทึก ประวัติ ข้อมูล การส่ งคาสั่ง ทารายการซื้ อขาย การจัดเก็บ หรื อ
การติดต่อใดๆทางระบบอินเตอร์ เน็ตหรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ใดๆ ไม่วา่ จะมีข้ ึนก่อนหน้า หรื อในขณะที่ทาสัญญานี้
หรื อที่จะมีข้ ึนต่อไปในอนาคต ให้ถือว่าเป็ นเอกสารที่ เปรี ยบเสมือนเอกสารต้นฉบับ และเป็ นเอกสารหลักฐานที่มี
ความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วน เป็ นไปตามความประสงค์ของลูกค้าทุกประการ มีผลผูก
พันสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย รวมทั้งลูกค้าจะไม่ยกเอาเหตุหรื อข้ออ้างใดๆ มาโต้แย้งหรื อปฏิ เสธความ
สมบูรณ์ หรื อผลการบังคับใช้ของเอกสาร หรื อความรับผิด หรื อความผูกพันของลูกค้าในเอกสารดังกล่าว
9.3 บริ ษ ัท ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นกรณี ที่ จ ะท าการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ ตกลงใดๆแห่ ง สั ญ ญานี้ ตามที่ บ ริ ษ ัท
เห็นสมควร โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน ทั้งนี้ บริ ษทั จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ
และลู ก ค้า ตกลงให้ข ้อตกลงฉบับ นี้ เป็ นการแสดงความยินยอมของลู ก ค้า ที่ ตกลงให้ บริ ษ ัท มี สิ ท ธิ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อตกลงใดๆ แห่ งสัญญานี้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งหรื อขอความยินยอมจากลูกค้าก่อนแต่อย่างใด โดยลูกค้าจะปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่ งครัด และให้มีผลบังคับทันทีตามวันเวลาที่บริ ษทั กาหนด
9.4 การโอนสิ ทธิ
(1) ลูกค้าจะโอนสิ ทธิ หรื อภาระผูกพันในสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นมิได้
(2) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริ ษทั โอนสิ ทธิ ภาระผูกพัน หรื อผลประโยชน์ของบริ ษทั ตามสัญญานี้ ให้แก่
บุคคลอื่นโดยไม่ตอ้ งขอความยินยอมจากลูกค้าหรื อแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงผูกพันรับ
ผิดชดใช้หนี้ของลูกค้าตลอดไป จนกว่าบริ ษทั หรื อผูร้ ับโอนจะได้รับชาระหนี้จนครบถ้วน
9.5 ลูกค้าให้สัญญาว่าจะไม่กระทาการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั
9.6 เอกสารคาขอเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายโลหะมีค่า และบรรดาเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อขายโลหะมี
ค่าที่บริ ษทั ประกาศกาหนด รวมทั้งเอกสารอื่นใดซึ่ งลูกค้าได้ลงนาม หรื อมอบให้ไว้กบั บริ ษทั ให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสัญญานี้
9.7 ลูกค้าได้อ่านและทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขในการซื้ อขายโลหะมีค่า
ของบริ ษทั เป็ นอย่างดี แล้ว และยินยอมปฏิ บตั ิตามกฎระเบียบ ข้อกาหนด และเงื่ อนไขที่เกี่ ยวข้องโดยเคร่ งครัดทุ ก
ประการ ทั้งที่มีอยูก่ ่อนและในวันทาสัญญานี้ และที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรื อเพิ่มเติมในอนาคต โดยบริ ษทั ไม่มี
หน้าที่ตอ้ งแจ้งให้ลูกค้าทราบ
9.8 ในกรณี ที่มีการออก แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรื อข้อบังคับ ของบริ ษทั
หรื อหน่ วยงานราชการ หรื อหน่ วยงานใดที่เกี่ ยวข้อง อันมี ผลกระทบถึ งเงื่ อนไขข้อตกลงใดๆแห่ งสัญญานี้ ลูกค้า
ยินยอมให้บริ ษทั เปลี่ ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงในสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
หรื อข้อบังคับดังกล่าว และลูกค้าจะปฏิบตั ิตามทันทีโดยเคร่ งครัด
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9.9 ในกรณี ที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิ หรื อข้อบังคับเกี่ยวกับการซื้ อขายโลหะมีค่า
ของบริ ษทั หรื อของหน่วยงานราชการ และหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรื อเพิ่มเติมภายหลัง
จากวันทาสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิหรื อข้อบังคับที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อเพิ่มเติมนั้น เว้นแต่ กรณี ที่บริ ษทั กาหนดยกเว้นเป็ นอย่างอื่น และลูกค้าตกลงให้เป็ นหน้าที่ของ
ลูกค้าในการที่จะต้องศึกษาทาความเข้าใจและติดตาม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิ หรื อข้อบังคับที่
ได้มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรื อเพิ่มเติมดังกล่าวอย่างสม่าเสมอและทันต่อเหตุการณ์ โดย
ถือว่าบริ ษทั ไม่มีหน้าที่ตอ้ งแจ้งหรื อบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบแต่ประการใด และลูกค้ายอมรับว่าการที่บริ ษทั ได้มีการ
ประกาศข้อมูลข่าวสารหรื อระเบียบ วิธีปฏิบตั ิ ข้อกาหนด กฎเกณฑ์ใดลงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั และหรื อปิ ด
ประกาศไว้ ณ ที่ทาการบริ ษทั ถือได้ว่าเป็ นการแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยชอบทั้งหมดแล้ว และมีผลบังคับทันทีตามวัน
เวลาที่บริ ษทั กาหนด ลูกค้าตกลงยินยอมปฏิบตั ิตามทุกประการ
9.10 ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่แจ้งไว้กบั บริ ษทั เป็ นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ หาก
ข้อมูลใดที่ลูกค้าแจ้งนั้นไม่เป็ นความจริ ง ถื อได้ว่าลูกค้าผิดสัญญา และบริ ษทั มีสิทธิ ดาเนิ นการตามเงื่ อนไข และกฏ
ระเบียบของบริ ษทั หรื อตามที่บริ ษทั เห็นสมควรได้ทนั ที
9.11 กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้า อาทิเช่น ที่อยู่ของลูกค้า หรื อข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าก็ตาม
ลูกค้าตกลงแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริ ษทั ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทันที และบริ ษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบ
ต่อความเสี ยหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงดังกล่าว
9.12 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะบันทึกข้อความใดๆ ระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั ที่มีข้ ึนผ่าน
ทางโทรศัพท์ ระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อระบบอื่นๆ และจะนาข้อความที่บนั ทึก ทั้งหมดหรื อบางส่ วนนี้ ไปใช้ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของรายการซื้ อขายโลหะมีค่า และเปิ ดเผยต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงนา
ข้อความที่บนั ทึกไปใช้เป็ นพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาคดีตามกฎหมาย หรื อกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ
หรื อกระบวนการวินิจฉัยข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา
9.13 ลู ก ค้า ตกลงสละสิ ท ธิ เรี ย กร้ อง ฟ้ องร้ อ ง หรื อ ดาเนิ นการอื่ นใดต่ อบริ ษ ัท ในความเสี ย หายใด ๆ
ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทา งดเว้นกระทาการ ของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั
9.14 ลูกค้ายินยอมให้บริ ษทั เปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมด หรื อบางส่ วนเกี่ยวกับลูกค้า ฐานะบัญชี รายการซื้ อขาย
โลหะมีค่า และหรื อข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อขายโลหะมีค่าของลูกค้าที่บริ ษทั ได้เก็บรักษาไว้ในทุกรู ปแบบ ซึ่ งรวมถึงแต่
ไม่จากัดเพียงเอกสาร สื่ อบันทึกเสี ยง หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ต่างๆ ให้กบั บริ ษทั ในเครื อ หน่วยงานราชการ ที่ปรึ กษา
กฎหมายและผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั เพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายและคาสั่งศาลได้ รวมถึง
การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าของบริ ษทั การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายเกี่ ยวกับข้อมูลเครดิ ต และกฎหมายเกี่ ยวกับการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
9.15 สัญญานี้ให้ใช้บงั คับและตีความตามกฎหมายไทย ในกรณี ที่ขอ้ ตกลงแห่ งสัญญานี้ ขอ้ ใดข้อหนึ่ ง ขัด
ต่อกฎหมายหรื อใช้บงั คับไม่ได้ หรื อตกเป็ นโมฆะ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายตกลงให้ถือเป็ นการเฉพาะเรื่ องหรื อเฉพาะข้อที่
ไม่สามารถใช้บงั คับได้เท่านั้น โดยยอมรับผูกพันตามข้อตกลงส่ วนที่สมบูรณ์และให้มีผลบังคับต่อไป ในกรณี ที่เกิด
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ปั ญหาในการแปลความหมายของข้อตกลงใดๆ ให้แปลความหมายของข้อตกลงนั้นๆ ไปในทางที่จะมีผลบังคับใช้
มากกว่าจะให้ไร้ผล
9.16 ลูกค้าขอยืนยันว่า ในขณะที่ลงนามในสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าเป็ นผูท้ ี่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ อีกทั้งได้
ศึกษา อ่านและทาความเข้าใจข้อความทุกข้อทุกบรรทัดทุกหน้าของสัญญาอย่างละเอียดโดยตลอดแล้วเป็ น
อย่างดีแล้ว และไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆทั้งนี้ ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ยกเอาเหตุแห่ งความไม่รู้หรื อไม่เข้าใจในข้อความส่ วนใด
ส่ วนหนึ่งในสัญญานี้ข้ ึนโต้แย้งกับบริ ษทั ในภายหลังโดยเด็ดขาด
สัญญาฉบับนี้ ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
ตนเองทุกประการ และเป็ นสัญญาที่เป็ นธรรมเพื่อเป็ นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(หากมี) ไว้ต่อหน้า
พยาน
(ประทับตรานิติบุคคล)

ลงชื่อ...........................................................ลูกค้า
(

)

ลงชื่อ..................................................................บริ ษทั ฯ
( บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จากัด )

ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่การตลาด ลงชื่อ.........................................................พยาน
(

)

(
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)

บัตรตัวอย่ ำงลำยมือชื่อ
Specimen Signature Card
วันที่.........…………………………....
ชื่อ-สกุลเจ้าของลายมือชื่อ …………………………….……………เลขที่บญั ชี/รหัสลูกค้า......................................
ข้าพเจ้า / ผูใ้ ดผูห้ นึ่ง / สองบุคคล ผูม้ ีนามและตัวอย่างลายมือชื่อปรากฏในเอกสารนี้ เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามในการ
ทานิติกรรมสัญญาและเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมการซื้ อและ/หรื อโลหะมีค่า รายละเอียดปรากฏตาม
สัญญาซื้ อขายโลหะมีค่า ฉบับลงวันที่................................เลขที่บญั ชี / รหัสลูกค้า.............................................. ที่
ข้าพเจ้าทาไว้กบั บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จากัด
ชื่อ-สกุล

ตัวอย่ำงลำยมือชื่อ

เงื่อนไขกำรลงลำยมือชื่อ

ตัวอย่ำงตรำประทับ

 ประทับตรำตำมตัวอย่ำง
 ไม่ ต้องประทับตรำ

เลขทีบ่ ัญชี / รหัสลูกค้ ำ

ตรวจรับโดย
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บัตรตัวอย่ ำงลำยมือชื่อ
Specimen Signature Card
วันที่.........…………………………....
ชื่อ-สกุลเจ้าของลายมือชื่อ …………………………….……………เลขที่บญั ชี/รหัสลูกค้า......................................
ข้าพเจ้า / ผูใ้ ดผูห้ นึ่ง / สองบุคคล ผูม้ ีนามและตัวอย่างลายมือชื่อปรากฏในเอกสารนี้ เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามในการ
ทานิติกรรมสัญญาและเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมการซื้ อและ/หรื อโลหะมีค่า รายละเอียดปรากฏตาม
สัญญาซื้ อขายโลหะมีค่า ฉบับลงวันที่................................เลขที่บญั ชี / รหัสลูกค้า................................................ที่
ข้าพเจ้าทาไว้กบั บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จากัด
ชื่อ-สกุล

ตัวอย่ ำงลำยมือชื่อ

เงื่อนไขกำรลงลำยมือชื่อ

ตัวอย่ำงตรำประทับ

 ประทับตรำตำมตัวอย่ำง
 ไม่ ต้องประทับตรำ

เลขทีบ่ ัญชี / รหัสลูกค้ ำ

ตรวจรับโดย
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คำชี้แจงเปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำยทองคำแท่ง 96.5% / 99.99%
บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง คอมโมดิทซั จำกัด (บริ ษทั ฯ) ได้จดั ทำเอกสำรฉบับนี้ เพื่อชี้แจงให้ลูกค้ำทรำบถึงนโยบำย เงื่อนไข
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบตั ิ หลักเกณฑ์ ตลอดจนข้อกำหนดต่ำงๆ ของบริ ษทั ฯ อันเกี่ยวกับบัญชีซ้ือขำยทองคำแท่ง
ประเภท 96.5% / 99.99% เพื่ อ ให้ลู กค้ำได้พิ จำรณำทรำบและเข้ำใจในกำรตกลงเปิ ดบัญ ชี เพื่ อ ซื้ อ ขำยทองค ำแท่ ง
96.5% /99.99% และทำสัญญำซื้อขำยโลหะมีค่ำกับทำงบริ ษทั ฯดังต่อไปนี้
กำรซื้อขำยทองคำแท่งประเภท 96.5% / 99.99%
1.กำรส่งคำสัง่ ซื้อหรื อขำยทองคำแท่งประเภท 96.5%/ / 99.99% ผ่ำนคอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ,แท็บเล็ต (Tablet)
ลูกค้ำควรตรวจกำรเชื่อมต่อและควำมแรงของสัญญำณอินเตอร์เน็ตว่ำพร้อมใช้งำนหรื อไม่ ก่อนยืนยันกำรส่งคำสัง่
ซื้อหรื อขำยทองคำแท่ง ทุกครั้ง เพรำะคำสัง่ ซื้อหรื อขำยทองคำแท่งที่มีกำรส่งคำสัง่ เข้ำมำในระบบจะมีผลผูกพัน
ลูกค้ำทันทีนบั จำกเวลำที่ลูกค้ำส่งคำสัง่
2.อัตรำหลักประกันในกำรซื้อขำยทองคำแท่งเป็ นไปตำมประกำศของบริ ษทั ฯซึ่งทำงบริ ษทั ฯมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำ
หลักประกันได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
3.ลูกค้ำไม่สำมำรถส่งคำสัง่ ซื้อขำยทองคำแท่ง 96.5% /99.99% ได้เกินกว่ำวงเงินหลักประกัน กรณี ที่ลูกค้ำขำยทองคำแท่ง
96.5%/99.99% โดยมีทองคำแท่งฝำกไว้ในระบบ ลูกค้ำสำมำรถขำยทองคำแท่งตำมจำนวนทองคำที่ฝำกไว้ในระบบ
4.กำรซื้อหรื อขำยทองคำแท่ง 96.5% ลูกค้ำสำมำรถส่งคำสัง่ ซื้อหรื อขำยผ่ำนคอมพิวเตอร์ได้ต่ำสุดครั้งละ 5 บำททองคำ
สูงสุดไม่เกิน 2,000 บำททองคำ/ต่อรำยกำร กรณี ส่งคำสัง่ ซื้อหรื อขำยผ่ำนโทรศัพท์มือถือ,แท็บเล็ต (Tablet) ส่งคำสัง่ ต่ำสุด
ครั้งละ 5 บำททองคำ สูงสุดไม่เกิน 1,000 บำททองคำ/ต่อรำยกำรกรณี ที่ลูกค้ำส่งคำสัง่ ซื้อหรื อขำยทำงโทรศัพท์ ผ่ำนระบบ
Call Center ลูกค้ำสำมำรถส่งคำสัง่ ซื้อหรื อขำย ได้ครั้งละต่ำสุด 10 บำททองคำ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บำททองคำ/ต่อรำยกำร
ส่วนกำรซื้อหรื อขำยทองคำแท่ง 99.99% ได้ต่ำสุดครั้งละ 1 กิโลกรัม สูงสุดไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อรำยกำร
5.เมื่อลูกค้ำมีคำสั่งซื้ อหรื อขำยทองคำแท่ง 96.5%/99.99% ลูกค้ำจะต้องชำระเงิ นตำมคำสั่งซื้ อเต็มจำนวน แม้จะเป็ นคำ
สั่งซื้ อและขำยในวันเดี ยวกันก็ตำม จะไม่สำมำรถนำค่ำซื้ อและค่ำขำยมำหักกลบลบกันเพื่อชำระส่ วนต่ำง โดยลูกค้ำจะต้อง
ชำระเงินตำมคำสัง่ ซื้อทองคำเต็มจำนวน เรี ยงรำยกำรตำมลำดับวันที่และเวลำที่ลูกค้ำมีคำสัง่ ซื้อหรื อขำย
6.สำหรับทองคำแท่งประเภท 96.5% ลูกค้ำส่งคำสัง่ ซื้อหรื อขำย และยืนยันรำคำเรี ยบร้อยแล้ว ลูกค้ำจะต้องชำระเงินและ/
หรื อส่งมอบทองคำภำยในระยะเวลำ 3 วันทำกำร (T+3) โดยไม่มีกำรหักกลบระหว่ำงรำยกำรหรื อรำคำซื้อกับรำยกำรหรื อรำคำ
ขำยไม่สำมำรถชำระเฉพำะส่วนต่ำงเป็ นอันขำด และไม่สำมำรถแบ่งชำระเป็ นงวดๆ เมื่อลูกค้ำชำระเงินแล้วลูกค้ำจะต้องส่ง
หลักฐำนกำรชำระเงิน ระบุชื่อ-สกุลลูกค้ำมำยังบริ ษทั ทำงโทรสำร หมำยเลข 02-223-5778 , 02-223-5781 หรื อทำง
E-mail : Online965@huasengheng.com
7.สำหรับทองคำแท่งประเภท 99.99% ลูกค้ำส่งคำสัง่ ซื้อหรื อขำย และยืนยันรำคำเรี ยบร้อยแล้ว ลูกค้ำจะต้องชำระเงินและ/
หรื อ ส่งมอบทองคำครบถ้วนเต็มจำนวนทุกรำยกำรภำยในเวลำ 2 วันทำกำร(T+2) โดยไม่มีกำรหักกลบระหว่ำงรำยกำรหรื อ
รำคำซื้อกับรำยกำรหรื อรำคำขำย ไม่สำมำรถชำระเฉพำะส่วนต่ำงเป็ นอันขำด และไม่สำมำรถแบ่งชำระเป็ นงวดๆ เมื่อลูกค้ำชำระ
เงินแล้วลูกค้ำจะต้องส่งหลักฐำนกำรชำระเงิน ระบุชื่อ-สกุลลูกค้ำมำยังบริ ษทั ทำงโทรสำร หมำยเลข 02-623-0301 หรื อทำง
E-mail : 9999@huasengheng.com

8.เมื่อลูกค้ำส่งคำสัง่ ขำยและยืนยันรำคำเรี ยบร้อยแล้ว
1) กรณี ลูกค้ำมีทองแท่งฝำกอยูใ่ นระบบเท่ำกับหรื อมำกกว่ำจำนวนที่ขำย และทองคำแท่งดังกล่ำวได้ชำระค่ำซื้อครบถ้วน
เรี ยบร้อยแล้ว ลูกค้ำจะได้รับเงินภำยในระยะเวลำ 3 วันทำกำร (T+3) นับจำกวันที่ลูกค้ำมีคำสัง่ ขำย หรื อนับจำกวันที่ลูกค้ำ
ชำระรำคำค่ำซื้อและส่งหลักฐำนกำรชำระเงินให้บริ ษทั ฯทรำบ หรื อตำมที่ตกลงกันไว้ในสัญญำซื้อขำยโลหะมีค่ำ
สำหรับทองคำแท่ง 99.99%
2) กรณี ลูกค้ำไม่มีทองคำแท่งฝำกไว้ในระบบ ลูกค้ำจะต้องส่ งมอบทองคำแท่ง 96.5% ให้กบั บริ ษทั ฯภำยในระยะเวลำ 3 วัน
ทำกำร (T+3) นับจำกวันที่มีคำสัง่ ขำย สำหรับกรณี ที่ลูกค้ำต้องกำรส่งมอบทองคำแท่งโดยกำรสัง่ ซื้ อทองคำแท่งผ่ำนระบบ ในวัน
ครบกำหนดกำรส่ งมอบกำรขำยในวันทำกำรที่ 3 ลูกค้ำต้องชำระค่ำซื้ อทองคำแท่ งและส่ งหลักฐำนกำรชำระเงิ นให้บริ ษทั ฯ
ทรำบก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันครบกำหนดกำรขำยในวันทำกำรที่ 3 นั้น ลูกค้ำจะได้รับเงินค่ำขำยภำยในระยะเวลำ 3 วันทำกำร
(T+3) นับจำกวันที่ลูกค้ำมีคำสัง่ ขำยนั้น หรื อตำมที่ตกลงกันไว้ในสัญญำซื้อขำยโลหะมีค่ำสำหรับทองคำแท่ง 99.99%
กำรผิดนัดชำระรำคำซื้อ และหรือกำรผิดนัดส่งมอบทองคำที่ขำย กำรล้ำงฐำนะบังคับชำระหนี้
1.กรณี ลูกค้ำผิดนัดชำระรำคำ กล่ำวคือไม่ชำระค่ำซื้ อและหรื อไม่ส่งมอบทองคำแท่งครบจำนวน ภำยในเวลำที่กำหนดหรื อ
ภำยในวันทำกำร (T+3) นับจำกวันที่มีคำสั่งซื้ อหรื อขำยทองคำแท่งประเภท 96.5%ลูกค้ำจะต้องจ่ำยเบี้ยปรับในอัตรำ 3 บำท
ต่อ 1 บำททองคำต่อ 1 วันที่ผิดนัดชำระ แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิปรับเปลี่ยนอัตรำเบี้ยปรับตำมที่บริ ษทั ฯเห็นสมควร
2.กรณี ลูกค้ำผิดนัดชำระรำคำ กล่ำวคือไม่ชำระค่ำซื้ อและหรื อไม่ส่งมอบทองคำแท่งครบจำนวน ภำยในเวลำที่ กำหนด
หรื อภำยใน2 วันทำกำร (T+2) นับจำกวันที่มีคำสัง่ ซื้อหรื อขำยทองคำแท่งประเภท 99.99% ลูกค้ำจะต้องจ่ำยเบี้ยปรับ
ในอัตรำ 3 บำท ต่อ 1 บำททองคำต่อ 1 วันที่ผิดนัดชำระ ( 1กก. เท่ำกับ 65.6 บำท ) แต่ท้ งั นี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ปรับเปลี่ยน
อัตรำเบี้ยปรับตำมที่บริ ษทั ฯเห็นสมควร
3.กรณี ที่ลูกค้ำผิดนัดชำระค่ำซื้อตำมคำสัง่ ซื้อ และ/หรื อผิดนัดส่งมอบทองคำตำมคำสัง่ ขำย จนครบกำหนดเวลำ 10 วัน (T+10)
นับจำกวันที่มีคำสั่งซื้ อขำย หรื อ ครบ 7 วันนับจำกวันที่ผิดนัด ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริ ษทั ฯดำเนิ นกำรล้ำงฐำนะหรื อบังคับซื้ อ
หรื อขำยทองคำแท่ง 96.5% (Force Buy/Sell)แต่ละรำยกำรที่ซ้ือขำยแล้วผิดนัดชำระรำคำหรื อส่งมอบได้โดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำว
ทวงถำมก่อนหรื อจนครบกำหนดเวลำ 10 วัน (T+10) นับจำกวันที่มีคำสัง่ ซื้อและ/หรื อขำย หรื อครบกำหนดตำมที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญำ โดยอ้ำงอิงตำมรำคำทองคำในวันที่ลำ้ งฐำนะหรื อบังคับซื้ อหรื อขำย ณ เวลำ 17.30 น. ซึ่ งประกำศโดยสมำคมผูค้ ำ้ ทอง
เพื่อนำเงินที่ได้จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวมำชำระหนี้ค่ำซื้อหรื อขำย และเบี้ยปรับรวมถึงดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระจนกว่ำจะครบถ้วน
หำกภำยหลังกำรล้ำงฐำนะหรื อบังคับซื้อหรื อขำยทองคำแท่ง 96.5% (Force Buy/Sell) แล้วลูกค้ำยังคงมีหนี้คำ้ งชำระลูกค้ำตกลง
ยินยอมให้บริ ษทั ฯ นำเงินหรื อทองคำแท่งซึ่งวำงเป็ นหลักประกันและ/หรื อเงินที่ได้จำกกำรล้ำงฐำนะโดยกำรขำยและหรื อทองคำ
ที่ฝำกไว้ในระบบ มำหักชำระหนี้ทุกประเภทที่คงเหลือจนกว่ำจะครบถ้วนหำกปรำกฏว่ำลูกค้ำยังคงมีภำระหนี้กบั บริ ษทั ฯอีก
ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบ ชำระหนี้ส่วนที่ขำดอยูพ่ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของยอดหนี้ คงเหลือดังกล่ำวนับแต่วนั ที่หัก
หลักประกันไป จนถึงวันที่ลูกค้ำชำระหนี้ครบถ้วน โดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวทวงถำมก่อน
4.กรณี ที่ลูกค้ำผิดนัดชำระค่ำซื้อตำมคำสัง่ ซื้อ และ/หรื อผิดนัดส่งมอบทองคำตำมคำสัง่ ขำย จนครบกำหนดเวลำ 7 วัน (T+7)
นับจำกวันที่มีคำสั่งซื้ อขำย หรื อ ครบ 5 วันนับจำกวันที่ผิดนัด ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริ ษทั ฯดำเนิ นกำรล้ำงฐำนะหรื อบังคับซื้ อ
หรื อขำยทองคำแท่ง 99.99% (Force Buy/Sell)แต่ละรำยกำรที่ซ้ือขำยแล้วผิดนัดชำระรำคำหรื อส่งมอบได้โดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำว
ทวงถำมก่อนหรื อจนครบกำหนดเวลำ 7 วัน (T+7) นับจำกวันที่มีคำสัง่ ซื้อและ/หรื อขำย หรื อครบกำหนดตำมที่ตกลงกันไว้ใน

สัญญำ โดยอ้ำงอิงตำมรำคำทองคำในวันที่ลำ้ งฐำนะหรื อบังคับซื้อหรื อขำย ณ เวลำ 17.30 น. ซึ่งประกำศโดยสมำคมผูค้ ำ้ ทอง
เพื่อนำเงินที่ได้จำกกำรดำเนินกำรดังกล่ำวมำชำระหนี้ค่ำซื้อหรื อขำย และเบี้ยปรับรวมถึงดอกเบี้ยที่คำ้ งชำระจนกว่ำจะครบถ้วน
หำกภำยหลังกำรล้ำงฐำนะหรื อบังคับซื้อหรื อขำยทองคำแท่ง99.99% (Force Buy/Sell) แล้วลูกค้ำยังคงมีหนี้คำ้ งชำระลูกค้ำตกลง
ยินยอมให้บริ ษทั ฯ นำเงินหรื อทองคำแท่งซึ่งวำงเป็ นหลักประกันและ/หรื อเงินที่ได้จำกกำรล้ำงฐำนะโดยกำรขำยและหรื อทองคำ
ที่ฝำกไว้ในระบบ มำหักชำระหนี้ทุกประเภทที่คงเหลือจนกว่ำจะครบถ้วนหำกปรำกฏว่ำลูกค้ำยังคงมีภำระหนี้กบั บริ ษทั ฯอีก
ลูกค้ำตกลงรับผิดชอบ ชำระหนี้ส่วนที่ขำดอยูพ่ ร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของยอดหนี้ คงเหลือดังกล่ำวนับแต่วนั ที่หัก
หลักประกันไป จนถึงวันที่ลูกค้ำชำระหนี้ครบถ้วน โดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวทวงถำมก่อน
5.กรณี ลูกค้ำผิดนัด ไม่ชำระค่ำซื้ อและ/หรื อไม่ส่งมอบทองคำแท่ง 96.5% / 99.99% บริ ษทั ฯมีสิทธิ ไม่รับหรื อปฏิเสธหรื อ
ระงับกำรซื้อขำย ทองคำแท่ง 96.5% / 99.99% ในบัญชีของลูกค้ำได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
6.อัตรำเบี้ยปรับและดอกเบี้ยผิดนัดเป็ นไปตำมประกำศของบริ ษทั ฯ ซึ่งทำงบริ ษทั ฯมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรำเบี้ยปรับและ
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
7.ข้อตกลงและวิธีกำรปฏิบตั ิในกำรซื้อขำยทองคำของลูกค้ำที่ไม่ปรำกฏในเอกสำรจะเป็ นไปตำมหรื ออยูภ่ ำยใต้ สัญญำซื้ อ
ขำยทองคำแท่ง 96.5% / 99.99% และ/หรื อสัญญำซื้อขำยโลหะมีค่ำที่ลูกค้ำทำไว้กบั บริ ษทั ฯ หรื อเป็ นไปตำมประกำศหรื อ
ข้อกำหนดของ บริ ษทั ฯ ซึ่งบริ ษทั ฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ
ลูกค้ำสมัครเปิ ดบัญชีโดยกำรดำวน์ โหลดเอกสำรผ่ำนทำงหน้ำ www.huasengheng.com ทางบริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการชาระค่าซื ้อทองคาแท่งโดยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ( ATS) ในทุกกรณี
ลูกค้ำได้รับคำชี้แจงและเข้ำใจถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงวิธีปฏิบตั ิ ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกำรซื้ อขำยทองคำ
96.5% / 99.99% ของบริ ษทั ฯเป็ นอย่ำงดีแล้ว และตกลงยินยอมปฏิบตั ิตำมคำชี้แจงกฎ ระเบียบข้อกำหนด เงื่อนไขของบริ ษทั ฯ
และสัญญำซื้อขำยโลหะมีค่ำโดยเคร่ งครัดทุกประกำร ทั้งที่มีอยูใ่ นขณะนี้และที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรื อเพิ่มเติม
ในอนำคต โดยบริ ษทั ฯไมมีหน้ำที่ตอ้ งแจ้งให้ลูกค้ำทรำบแต่เป็ นหน้ำที่ของลูกค้ำในกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม
ลูกค้ำจึงลงลำยมือชื่อเป็ นหลักฐำนต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ
ลายมือชื่อ......................................................................ลูกค้ า
(.................................................................)
วันที่........../.................../...................

ลายมือชื่อ.......................................................................เจ้ าหน้ าที่บริษัท ฯ
(.....................................................................)
วันที่............./.................../...................
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ข้อมูลส่วนต ัว Personal Information

กลุม
่ ที่ 1

กลุม
่ ที่ 2

กลุม
่ ที่ 3

่ -สกุลลูกค ้า .....................................................................
ชือ

เลขทีบ
่ ัตรประชาชน ................................................................

Name-Surname

Passport No.

โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อ .................................................................
Contact No.
ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบัน ...................................................................................................................................................................
Present address
อาชีพ/ประเภทธุรกิจ .............................................................

่ สถานทีท
ชือ
่ างาน ...................................................................
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Name of Office

ตาแหน่งงาน ........................................................................

รายได ้ประจาต่อเดือน .........................................................บาท

Position

Monthly Income

รายได ้อืน
่ ๆ

ไม่ม ี

Other Income

มี (ระบุ) .............................................

No

Yes (Specify)

Baht

บาท / เดือน
Baht / Month

แหล่งทีม
่ าของรายได ้อืน
่ ๆ (ถ ้ามี) ...........................................................................
Source of Other Income (If any)
ตาแหน่งทางการเมือง

ไม่ม ี

Political Status(If any)

คูส
่ มรส
Spouse
ไม่ม ี

มี

No

Yes

มี (ระบุ) ..........................................

No

Yes (Specify)

จดทะเบียน

ไม่จดทะเบียน

Register

No Register

หย่า / หม ้าย
Divorce / Widow

(ระบุ) .............................................................

โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อ .................................................

(Specify,Name-Surname)

Contact No.

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ ................................................................

่ สถานทีท
ชือ
่ างาน ...................................................................

Occupation/Business type

Name of Office

ตาแหน่งงาน ........................................................................

รายได ้ประจาต่อเดือน .........................................................บาท

Position

Monthly Income

รายได ้อืน
่ ๆ

ไม่ม ี

Other Income

No

มี (ระบุ) .............................................
Yes (Specify)

Baht

บาท / เดือน
Baht / Month

แหล่งทีม
่ าของรายได ้อืน
่ ๆ (ถ ้ามี) .........................................................................
Source of Other Income (If any)
ตาแหน่งทางการเมือง
Political Status(If any)

ไม่ม ี

มี (ระบุ) ..........................................

No

Yes (Specify)

หากมีบค
ุ คลอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องต่อไปนีโ้ ปรดแนบสาเนาบ ัตรประชาชน
If there are related persons as below.please attach copy of ID. Card
ผู ้ได ้รับประโยชน์ทแ
ี่ ท ้จริงจากการลงทุนในทองคา

ตนเอง

ื่ -สกุล) ........................................................
ผู ้อืน
่ (ระบุชอ

Name of Beneficial Owner

Myself

Other Person (Specify,Name-Surname)

ผู ้มีอานาจควบคุมการทาธุรกรรมในทอดสุดท ้าย

ตนเอง

ื่ -สกุล) ……………….........................................
ผู ้อืน
่ (ระบุชอ

Name of Controlling Person (If any)

Myself

Other Person (Specify,Name-Surname)

ประวัตก
ิ ารกระทาผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา Money Laundering Record for the Last 3 Years
ไม่เคยกระทาผิด
None

เคยกระทาผิดในความผิดมูลฐาน ...................................................

ปี ...............................

Have been involved in Money Laundering Activities as

in

่ั
ข้าพเจ้าขอร ับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษ ัท ฮวเซ่
งเฮง คอมโมดิท ัซ จาก ัด
ทาการตรวจสอบข้อมูลก ับสถาบ ันการเงิน หรือ หน่วยงานอืน
่ ใด ภายใต้กฎหมายและประกาศทีเ่ กีย
่ วข้อง
I certify that the above information is true and correct. I also authorize Huasengheng Commoditas
to verify information with financial institutions or any other companies under related law and regulations.

่ Signed ...................................................................(ลูกค้า Customer) ว ันที่ Date ............/................./..............
ลงชือ

KYC / CDD
นิตบ
ิ ค
ุ คล

แบบฟอร์มข้อมูลลูกค้านิตบ
ิ ค
ุ คล
Customer Data Form Juristic Person Account
ข้อมูลส่วนต ัว Business Information

กลุม
่ ที่ 1

กลุม
่ ที่ 2

กลุม
่ ที่ 3

่ นิตบ
ชือ
ิ ค
ุ คล .......................................................................................
เลขทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คล ...........................................................................
Company Name
Juristic Person Account Number
เลขประจำตัวผู ้เสียภำษี Tax Number ...........................................................................
ประเภทธุรกิจ Business type ......................................................................................

สถำนทีต
่ งั ้ จดทะเบียนของบริษัท .......................................................................................................................................................................
Company Registration Address
สถำนทีต
่ งั ้ ทีท
่ ำกำรบริษัท ตัง้ ทีจ
่ ดทะเบียน ทีอ
่ น
ื่ (ระบุ) ..........................................................................................................................................
Office Address
่ ผู ้ติดต่อ ..........................................................................................
ชือ
ตำแหน่งงำน ........................................................................................
Name of Contact Person
Position
โทรศัพท์ทต
ี่ ด
ิ ต่อ .................................................................................
E-mail address ....................................................................................
Contact No.
รำยได ้หลักจำกกำรประกอบธุรกิจ...........................................บำท
กำไรสุทธิปีลำ่ สุด ปี ................ จำนวน...................................บำท
Main Business Income (Please Specify) Latest Profit Year Amount Baht
โปรดแนบสำเนำบัตรประชำชนของบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องต่อไปนี้ Please attach copy oF Passport of the related persons as below.

บุคคลทีไ่ ด ้รับประโยชน์จำกกำรทำธุรกรรมในทอดสุดท ้ำย คือ .................................................................................................................................
Name of Beneficial Owner
ื่ ................................................................................................
บุคคลทีม
่ อ
ี ำนำจควบคุมกำรทำธุรกรรมในทอดสุดท ้ำย
ไม่ม ี
มี ระบุชอ
Name of Controlling Person (If any) No Yes (Specify)
กรรมกำรผู ้มีอำนำจลงนำมกำรเปิ ดบัญชี คือ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Name of Authorized Signature to Open Account
ื่ ) …………………………………………………………………………………………………………..
บุคคลทีไ่ ด ้รับมอบอำนำจให ้กระทำกำรแทน
ไม่ม ี
มี (ระบุชอ
Name of Authorized Person (it any) NO Yes (Specify)
ควำมสัมพันธ์ของผู ้รับมอบอำนำจกับเจ ้ำของบัญชี ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Relationship between Authorized Person and Account Owner
ผู ้ถือหุ ้นตัง้ แต่ร ้อยละ 30 ได ้แก่ Name of Saareholders who own 30% shares and above
1………………………………………………………………………………
ถือหุ ้นร ้อยละ....................ของทุนจดทะเบียน % of Registered Capital
2………………………………………………………………………………
ถือหุ ้นร ้อยละ....................ของทุนจดทะเบียน % of Registered Capital
ื่ และแนบรำยละเอียดกำรถือหุ ้นในทอดต่อๆ ไป (ตัง้ แต่ร ้อยละ 50)
กรณีผู ้ถือหุ ้นตัง้ แต่ร ้อยละ 30 เป็ นนนิตบ
ิ ค
ุ คล กรุณำระบุชอ
Please describde Name of Saareholders (own 50% shares and above) of Juristic Person who owns 30% shares and above
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ควำมสัมพันธ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับกำรเมือง
Political Status(If any)

ไม่ม ี
No

มี (ระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………….
Yes (Specify)

ประวัตก
ิ ำรกระทำผิดตำมกฎหมำยฟอกเงิน ในช่วง 3 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำ Money Laundering Record for the Last 3 Years
ไม่เคยกระทำผิด
None

เคยกระทำผิดในควำมผิดมูลฐำน ..................................................................................
ปี ......................................
Have been involved in Money Laundering Activities as
in

่ั
ข้าพเจ้าขอร ับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ และข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษ ัท ฮวเซ่
งเฮง คอมโมดิท ัซ จาก ัด
ทาการตรวจสอบข้อมูลก ับสถาบ ันการเงิน หรือ หน่วยงานอืน
่ ใด ภายใต้กฎหมายและประกาศทีเ่ กีย
่ วข้อง
I certify that the above information is true and correct. I also authorize Huasengheng Commoditas
to verify information with financial institutions or any other companies under related law and regulations.
ิ ค
ุ คล) ว ันที่ Date ............/................./..................
่ Signed ...................................................................(ประทับตรานิตบ
ลงชือ

